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TILL H ÖG BUSKFORM ATI ONEN S EKOLOGI.

AF

SVEN G:son BLOMQVIST.

Närmast föranledd af framlidne professor F. R. Kjellman påbör- 
jade jag sommaren 1904 ekologiska undersökningar öfver de sven
ska buskarna. Min afsikt var att på grundvalen af naturligt väx
ande material särskildt studera busktypens konstituering och det 
primära förstärkningsstadiets längd.

Del visade sig snart, att det var förknippadt med ganska stora 
svårigheter att erhålla utvecklingsstadier i naturen. Beträffande de 
lägre buskarna, dvärgbuskar, krypbuskar, utlöparbuskar och half- 
buskar (\\ arming III), af hvilka ett stort antal hafva inriktat sig 
på vegetativ förökning genom ullöpare eller rotskott, framträdde i 
allmänhet denna svårighet. För att begränsa undersökningen beslöt 
jag därför att tills vidare koncentrera mitt arbete på de högre 
buskarna (Warming 1. c. jfr i det följande sid. 51), hvilka syntes ut
göra en jämförelsevis enhetlig grupp. Vid undersökningen af några 
vanligaie representanter sasom Berberis vulgaris, Coryhis avellana, 
Cornua sanguinea gjorde sig emellertid äfven nyss antydda förhål
lande gällande, antagonismen mellan den fruktiflkativa och vegeta
tiva förökningen eller i detta fall närmare angifvet, att förekomsten 
al fröplantor och rotskott mer eller mindre fullständigt syntes ute
sluta hvarandra. Såsom exempel härpå kunna anföras å ena si
dan Berberis vulgaris å den andra Cornus sanguinea. Af den förra, 
hvilken saknar rotskott, erhöllos fröplantor jämförelsevis rikligt, af 
den senare, som är en utpräglad rotskottalstrare, voro till en bör
jan trots ifriga efterforskningar inga utvecklingsstadier att finna. 
Fröplantorna af Berberis vulgaris erhöllos företrädesvis under äldre
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rikligt truktificerande buskar, hvilka växte på skugglika lokaler 
med felande eller svagt utbildade lågskikt. De utgjordes i allmän
het af grodd- eller årsplantor; de flesta af dem kommo senare ej 
till utveckling, antagligen i första rummet på grund af otillräcklig 
belysning. På mera gynnsamt exponerade lokaler hindrade oftast 
en sluten undervegetation mer eller mindre fullständigt utveckligen 
af fröplantor. Liknande iakttagelser gjordes beträffande andra 
buskar.

För att kunna erhålla ett tillfredsställande material af de efter
traktade utvecklingsstadierna nödgades jag därför se mig om efter 
särskildt gynnsamma lokaler. Gynnsamma vore tydligen områden 
med öppen, väl exponerad mark och en artrik buskflora. Såsom 
i allmänhet ägnade att tillfredsställa dylika anspråk visade sig ras- 
markssamhällen.

Ett rasmarkssamhälle af för våra förhållanden ovanlig utsträck
ning anträffades på Kinnekulle. Då jag snart fann, att detta sam
hälle representerade en jämförelsevis själfständig, för Sverige ännu 
ej beskrifven formationstyp, beslöt jag att ägna detsamma en när
mare växtgeografisk undersökning. Detta syntes mig desto mera 
lockande, som jag samtidigt var i tillfälle att under professor Ser- 
nanders ledning tillägna mig hans växtgeografiska undersöknings
metoder, hvilka af honom närmare utbildats efter hans föregångare, 
särskildt Norrlin och Hult.

Mitt mål blef därför dels att växtgeografiskt analysera detta för 
Kinnekulle egendomliga rasmarkssamhälle, som jag här kallat hög- 
buskformationen, dels att företrädesvis studera de i formationen in
gående buskarna, särskildt med hänsyn till de spörsmål, som of- 
van angåfvos, nämligen busktypens konstituering och det primära 
förstärkningsstadiets längd. Resultatet af denna undersökning med
delas härmed.

Det är mig dessförinnan ett behof att här uttrycka en vördna
dens och tacksamhetens tanke åt minnet af professor F. R. Kjell- 
man, genom hvilken jag från början infördes på ett för mig intres
sant forskningsområde, och som sedan gaf mig ett intresseväckande 
uppslag.

I största tacksamhetsskuld står jag till min högt aktade lärare 
professor R. Sernander för värdefulla råd och upplysningar och 
för det intresse, han alltid ägnat denna undersökning.

Under åren 1907—1909, den tid jag tjänstgjorde som assistent 
vid Bergielunds botaniska trädgård, erhöll jag genom professor V.
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B. Wittrocks tillmötesgående tillfälle att anlägga jämförande för- 
söksodlingar; genom välvilligt beviljad tjänstledighet blef det mig 
äfven möjligt att ej väsentligen behöfva afbryta mina undersöknin
gar på Kinnekulle. För mig sålunda bevisad välvilja uttalar jag 
härmed mitt vördsamma tack.

För bestämningar af de talrika Rosa-arterna är jag tack skyldig 
kyrkoherde R. Matsson. Mossorna hafva benäget granskats af lek
tor H. W. Arnell, lafvarna af fil. kand. Thore C. E. Fries. Några 
värdefulla litteraturuppgifter har jag erhållit af fil. kand. G. Samu
elsson. Till nämnda herrar ber jag härmed att få uttala mitt 
tack. — De i uppsatsen införda teckningarna öfver buskarnas ut
vecklingsstadier äro efter pressadt material, liufvudsakligen insam- 
ladt på Kinnekulle, utförda af fröken Sigrid Ohlsson, och har jag 
slutligen att till henne betyga min tacksamhet för den skicklighet, 
hvarmed nämnda .arbete verkställts.

INNEHÅLL.

Högbuskformationens växtgeografiska ställning och allmänna karak
täri sti k.

Högbuskformationens betingelser.
Berggrunden. — De lösa jordlagren. — Marktemperatur. — 
Markfuktighet. — Klimat. — Kulturella inflytelser.

Högbuskformationens vegetation.
Ståndortsanteckningar.

Öfvergångsformationer.
Lunddälder. — Hassellundar. — Örtbackar. — Öfvergångsfor
mationer till alfvaret.

Speciella undersökningar.
Lifsformernas statistik.
Till buskarnas ekologi.

Typiska buskar: Berberis vulgaris. — Viburnum opulus. — 
Corylus avellana. — Lonieera xylosteum. — Cotoneasler. - 
Rosa. — Cornus sanguineci. Trädartade buskar: Rhamnus 
cathartica. — Cralcegus. — Primus spinosa. — Rhamnus fran- 
gula. — Juniperus communis.

Deutsches Resumé.
Litteratur.
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HÖGBUSKFORMATIONENS VÄXTGEOGRAFISKA STÄLLNING 
OCH ALLMÄNNA KARAKTÄRISTIK.

Till den grupp växtsamhällen, som här kallas buskformationer, 
detta begrepp taget i samma bemärkelse som t. ex. det tyska »Ge
büschformationen», danskarnas »Krat», räknas, som bekant, ett fler
tal såväl i ekologiskt som floristiskt hänseende väl skilda växt
formationer. Med afseende på sin allmänna förekomst och om
fattning äro buskformationerna särskildt för tropiska och subtro
piska områden af betydelse. Inom den varmtempererade zonen 
tilldraga sig i främsta rummet de s. k. »Hartlaubgehölze» (Schim- 

per, I) uppmärksamheten, hvilka äro karaktäristiska för områden, 
utmärkta af vinterregn och sommartorka.

I den europeiska vegetationen företrädas, som bekant, »die Hart- 
laubgehölze» genom maquis och den franska gariguen, hvilka 
i Medelhafsländerna äro af storartad betydelse för landskapets all
männa fysiognomi. I det östliga Medelhafsområdet synas emellertid 
maquis i allmänt växtgeografiskt hänseende vara af mindre bety
delse. De äro nämligen därstädes enligt Adamovic (II, p. 6) in
skränkta till litoralzonen, utanför hvilken de ersättas af »Sibljak», 
en för det östliga Medelhafsområdet öfverhufvud, men särskildt för 
Balkanländerna karaktäristisk buskformation, maquis ekologiskt 
närstående, men från dessa i floristiskt hänseende synnerligen väl 
skild (Adamovic 1. c. pp. 1—5).

Om buskformationernas utbredning i Central-Europa anför Drude 
(I, p. 31): »Die Klasse des Gebüschformationen als selbständig das 
Gelände weithin bedeckende fehlt fast ganz bis gegen die Voral
penregion hin». Mot väster synes den af Drude angifna gränsen 
kunna dragas så, att den afskär det franska mediterranområdet; 
mot öster torde nordgränsen för fysiognomiskt viktigare buskfor
mationer kunna anses från trakten af Wien följa Karpaternas båg- 
linje mot Svartahafsområdet. I sydöstra Europa hafva nämligen 
Sibljak eller denna formation närstående samhällen (jfr Adamovic

1. c. pp. 2—3) en jämförelsevis vidsträckt utbredning. Hit höra af 
v. Beck (i), Kerner (i), Pax (I), Radde (i) m. fl. (ytterligare litte
ratur hos Adamovic I o. II) beskrifna buskformationer.

Söder om ofvan approximativt dragna gräns falla således maquis,
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gariguen, och mer eller mindre utpräglad Sibljak. Men ytterligare 
märkas de sydeuropeiska höjdregionernas buskformationer, livilka 
t. ex. på Alperna, där de (schweiziska Alperna, Schimper I, p. 808) 
från en höjd af c:a 2,000 m. hufvudsakligen intaga den alpina re
gionens nedre del, flerstädes äro af betydande omfattning. Bland 
dessa äro att nämna Rhododendron- och Krummholz- (Leg
föhre-) formationerna (Kerner I, Warming II, v. Beck I, m. fl.), 
representerande själfständiga typer, i ekologiskt hänseende visande 
förbindelser till de högnordiska saliceta (Salix glanca, Salix 
lanata m. fl.).

De mellaneuropeiska buskformationerna förekomma sporadiskt; 
de äro mer eller mindre xerofila samt uppträda oftast som ras- 
markssamhällen på dysgeogena Substrat. I floristiskt afseende fram
träda påfallande skiljaktigheter mellan å ena sidan de central- och 
osteuropeiska å den andra de västeuropeiska under atlantiskt in
flytande stående buskformationerna. De förra utmärkas därigenom, 
att i dem ofta ingå steppelement; de bruka vanligen af tyska växt
geografer (jfr. nedan sid. 14) föras till samhällen af »pontiskt» ur
sprung. Inom de senare träda de pontiska arterna tillbaka till 
förmån för Ilex-regionens vid fuktigare klimat bundna represen
tanter. Till västliga typer af buskformationer höra de jylländska 
Hippophaé — (Warming II, p. 230) och Ege-Krattene (Vaupell I, 
p. 292), de förstnämnda uppträdande såsom psammofila strandsnårfor
mationer och såsom sådana äfven representerade i Sverige. I flo
ristiskt hänseende af västlig karaktär äro äfven de buskformationer, 
livilka enligt Birger (i) förekomma såsom rasmarkssamhällen på 
Rügen.

I den svenska vegetationen äro buskformationerna af en under
ordnad betydelse. De förekomma hufvudsakligen i Sydsverige, 
hvarifrån de af Hult (II) äro beskrifna under namn af törnsnår 
(jfr vidare Hemmendorff I). På gränsen till buskformationer stå 
äfven hassellundar och ensnår, af Hesselman (i) förda till löf- 
ängsserien. Vidare att nämna äro typer af björkbackar (Hult 
II), dessa samhällen då tagna i inskränkt bemärkelse med den af 
Samuelsson (I, sid. 9) angifna begränsningen. Till dessa hvarandra 
fysiognomiskt närstående samhällen kan slutligen föras vinterek- 
(Que rcus sessiliflora-) formationen på Kullen i Skåne, nyligen un
dersökt al Selander1 (undersökningen ännu ej publicerad).

Föredrag vid Bot. Sektionens i Uppsala sammankomst 1 nov. 1910.
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På västgötaberget Kinnekulle har jag anträffat en buskformation, 
hvilken i förhållande till ofvannämnda förut beskrifna svenska växt
samhällen synes mig intaga en jämförelsevis egenartad och själf- 
ständig ställning. Jag kallar här detta samhälle högbuskforma- 
tionen. Namnet kan anses betecknande för samhällets fysiogno- 
miska karaktär och står äfven i öfverensstämmelse med den prin
cipiella indelning af växtformationerna, hvaråt Warming (V. p. 141) 
i sitt sista stora arbete gifvit uttryck. Samhället tillhör hans »Bush- 
wood» eller »Shrub-wood», som med afseende på det öfversta skik
tets höjd står mellan lågbuskformationerna (»Dwarf-shrub-forma- 
tions and undershrub-formations») och skogstyperna. Jag har ne
dan närmare sökt karaktärisera högbuskformationen genom att 
jämföra densamma dels med ofvannämnda svenska, dels med extra- 
skandinaviska mer eller mindre närstående samhällen.

Beträffande törnsnåren framhåller Sernander (IV. p. 68), att 
dessa hafva människan att tacka för sin fortvaro och att de under nuva
rande klimatiska förhållanden ej kunna bestå som natursamhällen 
annat än som edafider1. Högbuskformationen är till sin utveckling 
att jämföra med de edafida törnsnåren, den är med största sanno
likhet i likhet med dessa naturligt bildad och uppträder som slut
formation (jfr sid. 28), men spelar genom sin större utsträck
ning en viktigare roll i växtfysiognomiskt afseende. Äfven beträf
fande förekomstsättet råder öfverensstämmelse. Båda uppträda i 
sin mest karaktäristiska utbildning på torra, varma platser i slut
tande, skyddadt läge. Det växtfysiognomiska intrycket blir däre
mot genom det öfversta skiktets utbildning väsentligen olika. Törn
snåren sammansättas hufvudsakligen af beväpnade buskar såsom 
Cratcegi, Rosce, Primus spinosct, hvilkas höjd i allmänhet ej öfver- 
skrider 2 m- I högbuskformationen sammansättes snårskiktet af 
följande buskar:
Berberis vulgaris 
Cornus sanguinea 
Corylus auellana (dominerande) 
Cotoneaster integerrima 

» nigra
Cratiegus calycina Peterm. (Lind

man, I).

Crataegus monogyna 
oxyacantha 

Juniperus communis 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 
Rhamnus cathartica 

» frangula
1 Hos Sernander (1. c.) står edafoider. Termen är sedermera (Sernander, R.: 

Sjön Hedervikens vegetation och utvecklingshistoria. Sv. Bot. Tidskr. H. 1, 1910, 
sid. 60) ändrad till edafider.
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Rosa canina L. *perstimulatidens 
Matss.
v. per-parcescens 
Matss.
*stimulatidens'Nlatss. 
v. parcescens Matss. 

*■ cinnamomea L. v. tijpica 
Leffl.

* coriifolia Fr. (virentiformis
At.;
* apsectiformis 
Matss.
* s a b apsecta M a ts s.

Rosa coriifolia *obtusata At.
v. vanescentnla 
M atss.
*subobtusata At.
x.sub-uanescentula
Matss.

» glauca Vill. *decurtataMatss.
8 *limitata Matss.
» *per-angidens Matss. 
* *per-fricans Matss.
8 *per-opaciformis A. 

& M. (subcristata Bak.) 
mollis Sm. *nigrans Matss. 

Viburnum opulus.

Förf. foto.
Fig. 1. Parti af högbuskformationen norr om Stora Brattfors.

Stundom förekomma i sluttningens lägre delar dessutom enstaka 
Fraxinus excelsior, Prunus avium, Pgriis maliis och Ulmus montana.
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Buskarna nå en höjd af 3—4 m. De bilda i motsats till törnsnå
rens konstituenter ett mestadels sammanhängande vegetationsbälte 
(fig- 1), som vanligen endast i utkanterna, företrädesvis i sluttnin
gens öfre torra delar upplöser sig i mindre, öformade, törnsnårar-
tade partier. Karaktäristiska för

Agrimonia eupatoria 
Alchemilla pubescens 
Anemone hepatica 

» nemorosa 
Anthyllis vulneraria 
Arabis hirsuta 
Artemisia campestris 
Astragalus glyciphylliis 
Avena pubescens 

» pratensis 
Brachypodinm pinnatum 
Calamintha acinos 
Carex glauca 

» montana 
Cluerophijllum temulum 
Cirsium acaule 
Clinopodium vulgare 
Crepis prcemorsa 
Daucus carota 
Echinospermum lappula 
Fragaria viridis 

» vesca 
Geranium columbinum 

» sanguineum 
Hedera helix 
Inula salicina 
Leontodon hispidus 
Melampyrum cristatum 

» silvaticum
Melica nutans

fältskiktena äro:

Melilotus officinalis 
Mercurialis perennis 
Origanum vulgare 
Orobus niger 

» vernus 
Phleum Bcehmeri 
Pimpinella saxifraga 
Poa compressa 

» nemoralis 
Polygala amarellum 

» vulgaris 
Polygonatum officinale 
Potentilla verna 
Primula officinalis 
Pulmonaria officinalis 
Ranunculus auricomus 

» bulbosus
» polyanthemos

Rubus ccesius 
Sanicula europcea 
Taraxacum officinale v. erythro- 

spermum Marss.
Torilis rubella 
Triticum caninum 
Valeriana officinalis 
Veronica spicata 
Viola canina 

* hirta 
» mirabilis

I allmänhet saknas ett bottenskikt; på enstaka fläckar förekom
mer stundom Hylocomium triquetrum.

I fysiognomiskt hänseende erinrar högbuskformationen om has-
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sellunden (»der Haselhain», Hesselman i). Den viktigaste skill
naden är, att högbuskformationen saknar ett skogsskikt. Hassel
lundarnas vegetation synes vidare i allmänhet vara utbildad i mera 
mesofil riktning; ett väl utbildadt bottenskikt är i regeln för han
den. Inom vissa områden öfvergår högbuskformationen till typisk 
hassellund, hvarvid skillnaden mellan dessa samhällen väl framträ
der (jfr sid. 43).

Ensnåret (»das Wacholdergebüsch», Hesselman 1. c.) öfverens- 
stämmer med högbuskformationen genom en i xerofil riktning ut
bildad vegetation. Olikheterna framträda närmast därigenom, att 
enen är karaktärsväxt, och att ett glest skogsskikt förefinnes. Ett 
bottenskikt kommer i allmänhet till utveckling.

Såsom andra högbuskformationen fysiognomiskt närstående sam
hällen nämndes vissa af de relativt nordliga björkbackeforma
tionerna (Hult II). Dessa samhällen hafva närmare studerats af 
Samuelsson (I), som urskilt olika varianter. Särskildt synes den 
torra typen, som förekommer på sluttande mark och når sin vack
raste utbildning på sydländta silurområden, erbjuda de största lik
heterna. Genom tillvaron af ett stort antal relativt sydliga element 
visar örtvegetationen öfverensstämmande drag. Likheter göra sig 
vidare gällande genom skogsskiktets svaga utbildning. Olikheterna 
framträda särskildt med afseende på snårskiktet, som hos nämnda 
björkbacketyper är jämförelsevis svagt utbildadt och floristiskt af- 
viker. Den största rollen spela Betula odorata, Alnus incana och 
Populus tremula.

Den skånska Quercus sess il i/lo ra - fo r m a tio n e n står att döma af 
Selanders anteckningar, hvilka tjänstaktigt ställts till mitt förfo
gande, högbuskformationen i flera afseenden mycket nära. Sålunda 
saknar samhället, där det uppträder i sin karaktäristiska utbild
ning, ett skogsskikt; ett sammanhängande, flerstädes utomordent
ligt tätt snårskikt är afgörande för formationens fysiognomi, bot
tenskikt saknas. I floristiskt afseende afviker samhället genom 
den i snårskiktet dominerande Quercus sessiliflora. Vidare före- 
linnas, hvad undervegetationen beträffar, några för högbusk
formationen främmande, utprägladt sydliga och västliga element, 
bland de senare några t. ex. Primula acaulis och Asplenium adian- 
tum nigrum, hvilka antyda samhällets grannskap till Ilex-regio
nen. I öfrigt äro ett stort antal växter för högbuskformationn ge
mensamma.

Att högbuskformationen mer eller mindre närmar sig de svenska



10

samhällen, som ofvan uppställts till jämförelse, är påtagligt. Sin 
närmaste motsvarighet kan emellertid ifrågavarande sam
hälle anses äga i vissa sydligare extraskandinaviska busk
form ationer, särskildt i dem, livilka hafva en centraleu
ropeisk utbredning.

Drude (I, II) uppfattar de centraleuropeiska buskformationerna 
såsom anslutningsformationer under skogarnas serie, »Buschwald- 
und Worholzformation» (I, p. 38), »lichte Hain- und Vorholzforma
tion» (II, p. 312). Afven förekomma de »wenn die Bäume ganz 
fehlen als eine der charakteristischen Wuchsformen unserer xero- 
fytischen Formationen, besonders also der Sandünen und Geröll
flora» (II, pp. 312—313). Exempel på buskformationernas anslut
ning till mera xerofila samhällen lämnar Drude (III, p. 43—55) i 
serien: Geröllformation, Kurzrasige Grastriften, Lichte Haine und 
Buschhölzer, hvilka representera facies med successivt aftagande 
frekvens - af vestpontiska (»westpontische» III, p. 43) arter. An
tingen buskformationerna nu sluta sig till mera meso- eller xero- 
lila samhällen, är han benägen frånkänna dem betydelsen af att 
uppträda såsom »ganz selbständige Bestände in dauernder Vollen
dung ihres Bodenbesitzes» (II, p. 313). Emellertid synes del på
tagligt, att just de buskformationer, hvilka utmärka torra substrat, 
sådana som sanddyner och rasmarker, i regeln uppträda under 
ekologiskt och floristiskt så likvärdiga former och äfven utveck- 
lingshistoriskt antyda så ursprungliga drag, att de trots sin jäm
förelsevis ringa utsträckning förtjäna att behandlas såsom själfstän- 
diga växtformationer. I senare tid hafva några forskare behandlat 
buskformationer af en själfständig prägel tillhörande det central
europeiska vegetationsområdet. Bland dem vill jag till en början 
nämna Scholz (I, jfr pp. 189—191). I sin intressanta skildring af 
Västpreussens växtsamhällen gifver han flera exempel på samhäl
len, hvilka äro att betrakta som typiska buskformationer. De in
taga företrädesvis sluttande mark (Abhänge) och ernå flerstädes, 
t. ex. på de branta Weichsel-stränderna en särdeles karaktäristisk 
utbildning. Jag kan exempelvis hänvisa till hans »Abhänge bei 
Niedermühl» (pp. 193—194). Af växtförteckningen därifrån fram
går, att vi ha att göra med en buskformation, som visar en slå
ende öfverensstämmelse med högbuskformationen.

bör de al Graerner (i) beskrifna »politische Hügel» synas äfven 
buskformationer vara karaktäristiska. »Die Lokalität ist meist mit 
Strauchwerk oder einzelnen kleineren Bäumen bestanden» (p. 545).
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Flera för högbuskformationen gemensamma växter uppräknas. Be
träffande formationstypens utbredning anföres (p. 546): »An den 
Abhängen der grossen nordostdeutschen Diluvialthäler findet sich 
die Formation sehr charakteristisch ausgebildet.»

Med hänsyn till dessa buskformationers jämförelsevis nordostliga 
utbredning är det af intresse att jämföra likartade samhällen 
från det centraleuropeiska områdets sydvästliga gränstrakter. I den 
af Gradmann (I) lämnade skildringen af »das Pflanzenleben der 
schwäbischen Alb» återfinnes under rubriken »der Pflanzenwuchs 
sonniger Felsen und Halden» (p. 112) och den därunder fallande 
formationstypen »Steppenheide» ett påfallande stort antal för hög
buskformationen gemensamma växter. »Von den Waldformationen 
unterscheidet sich die Steppenheide allerdings ohne weiteres da
durch, dass der Baumwuchs höchst ganz vereinzelt auftritt, meistens 
sogar vollständig fehlt» (p. 114). Samhället uppträder »an felsigen 
Gehängen, auf Trümmelhalden aber auch mergeligen Schichten
böden------- . Immer aber beschränkt sich diese Formation auf Ab
hänge, deren Neigungsrichtung in die südliche Hälfte der Windrose, 
allenfalls auch in rein östliche oder westliche Richtung fällt — —» 
(p. 115). Af anförda citat framgår redan, att ifrågavarande forma- 
tionstyp är högbuskformationen närstående. Die Steppenheide före
ter emellertid såsom framhållits af Gradmann (l. c. p. 114) till sin 
fysiognomi stora växlingar; den i fysiognomiskt hänseende när
maste motsvarigheten till högbuskformationen utgör, efter hvad det 
synes, den facies af die Steppenheide, som Gradmann p. 119 be- 
skrifver under namnet »der Heidewald.»

Stora öfverensstämmelser erbjuda vidare vissa i Elsass uppträ
dande buskformationer, skildrade af Issuer (i). Att jämföra är 
särskildt »die Strauchformation» (p. Ill) samt den därunder fal
lande ståndorten »Westhang des Strangenbergs» (pp. 111—112) med 
dominerande Corylus avellana och i öfrigt ett stort antal för hög
buskformationen gemensamma växter. Ett sydligare i floristiskt 
hänseende särdeles intressant gränsområde är beskrifvet från Sa
voyen af Guinier (i). På kalkområden förekomma högbuskforma
tionen närstående samhällen; utpräglade sydliga och västliga ele
ment börja emellertid här träda i förgrunden, och sydosteuropeiska 
arter saknas nästan fullständigt. Härigenom visa sig dessa sam
hällen falla utanför det centraleuropeiska florområdet och kunna 
äfven — i floristiskt hänseende — uteslutas från högbuskformatio- 
nens närmaste frändskapskrets. Med angifna inskränkningar sy
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nas mig af ofvannämnde författare beskrifna busksamhällen såväl 
ekologiskt som floristiskt stå högbuskformationen synnerligen 
nära.

Förut (sid. 5) påpekades beträffande det mellaneuropeiska vegeta- 
tionsområdet lloristiska skiljaktigheter med afseende på västliga och 
kontinentala buskformationer. Dessa i samband med klimatiska 
faktorer stående olikheter trycka emellertid i mindre påfallande 
grad sin prägel på ifrågavarande samhällens allmänna karaktärer 
och fysiognomi. Bestämmande i detta hänseende äro i främsta 
rummet edafiska faktorer. Det har sålunda visat sig, att de för 
substratet karaktäristiska egendomligheter, hvilka i förevarande 
fall synas vara af särskild betydelse, kalkhalt och lättrörlighet, 
(jfr sid. 27) äfven inom utpräglade atlantiska områden kunna fram
kalla formationstyper, hvilka stå högbuskformationen och de cen
traleuropeiska buskformationerna synnerligen nära. Såsom exem
pel härpå kunna anföras vissa buskformationer från England 
(Yorkshire), skildrade af Smith & Rankin (I). Särskildt de s. k. 
»Scar—Woods» (p. 169) och »Hazel—Copses» (p. 173) erbjuda llo- 
ristiskt och synbarligen äfven ekologiskt stora öfverensstämmelser. 
Karaktäristiskt för dem är sålunda bl. a. att Corylus avellana är 
dominerande, och att de intaga sluttningar af kalkberg. I delta 
samband vill jag äfven hänvisa till kalkrasmarker i Skottland, 
h vari fr ån Samuelsson (il) lämnat artlistor (jfr t. ex. arterna på 
Stonecrubi pp. 233—234) med ett flertal för högbuskformationen 
gemensamma växter, buskvegetationen är emellertid, antagligen till 
följd af kulturella faktorer, svagt utbildad. — Går man till en 
närmare granskning af vegetationens sammansättning inom nyss
nämnda västliga tvpar al buskformationer, visar det sig emellertid, 
att här liksom i de ofvannämnda af Guinier (1. c.) beskrifna vissa 
arter, hvilka äro karaktäristiska för högbuskformationen och de cen
traleuropeiska buskformationerna, saknas.

En följd af att de centraleuropeiska buskformationerna förekom
ma på varma substrat i sluttande, skyddad t läge är, att till dessa 
samhällen sälla sig ett flertal värmeälskande växter (jfr t. ex. Drude 
IIF. De mest karaktäristiska af dessa återfinnas ej inom högbusk
formationen. Bland ifrågavarande samhälles växter anträffas dock 
några till sin natur xerotermiska växter, hvilka kunna betraktas 
såsom för högbuskformationen och de centraleuropeiska buskfor
mationerna gemensamma karaktärselement. Bland dessa äro sär
skildt att nämna följande: Artemisia campestris, Cirsium acaule,



Crepis prcemorsa, Fragaria viridis, Inula salicina. Phleum Bcehmeri, 
Potentilla rupestris.1 Af Gradmann (I, p. 278) räknas de samtliga 
till »pontische Steppenheidegenossenschaft». Emellertid kunna de 
knappast med undantag af Potentilla rupestris, hvilken tillhör »die Harz
pflanzen» (Grisebach I, p. 547), anses såsom i högre grad karak
täristiska pontiska arter (jfr nedan sid. 14). En jämförelsevis tydligt 
kontinental utbredning har dock äfven Crepis prcemorsa. Enligt 
Gradmann (l. c. p. 279) följer dess nordvästgräns i Central-Europa 
den växtgeografiskt ryktbara linjen Rhön—Rhen—Harz—Pommern, 
en nordvästlinje, som synes öfverensstämma med den för nämnda 
art af Grisebach (l. c. pp. 526—527) angifna. Med afseende på 
utbredning och förekomstsätt närstående de nyssnämnda är äfven, 
efter hvad det synes, Ranunculus polyanthemos, en för högbusk- 
formationen karaktäristisk växt, hvilken jag ej funnit särskildt an- 
gifven från centraleuropeiska buskformationer, men som dock, 
ehuru relativt sparsamt förekommande, förmodligen kan anses ka
raktäristisk för nämnda samhällen (jfr det tyska namnet »Busch- 
Hahnenfuss»). — Af de till anförda grupp hörande växterna har 
jag hos Guinier (1. c.) endast funnit en gemensamm art, Cirsium 
acaule, hvilken inom det af honom undersökta området förekom
mer sällsynt. Hos Smith & Rankin (l. c.) saknas samtliga, ehuru 
bland af dessa författare för nämnda »Scar-Woods» och »Hazel- 
Copses» uppräknade arter 44 %" äro gemensamma för högbuskfor- 
mationen.

En annan grupp växter, hvilka i allmänhet synas företrädda i 
de centraleuropeiska buskformationerna och äfven utmärka hög- 
buskformationen, hafva en mindre decideradt kontinental utbred
ning, men deras xerofila karaktär yttrar sig däri, att de äfven före
komma inom äkta steppområden (Gradmann I, p. 261: »mittel
europäische Steppenheidegenossenschaften»). Flertalet förekommer 
äfven inom de torra sydostliga Sibljak (Adamovic 1. c.). Bland 
dessa må nämnas: Cratcegi, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, 
Rosa canina, Anthyllis uulneraria, Avena pratensis, Brachypodium 
pinnatum, Carex montana, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, 
Clinopodinm vulgare, Geranium sanguineum, Lotus corniculatus, Ori
ganum vulgare, Polygonatum officinale. Till dessa sluta sig i syne-

13

1 Den sistnämnda tillhör, strängt taget, ett öfvergångsområde (jfr sid. 47), men 
anföres här, då den växer i omedelbar närhet af den typiska högbuskformatio-
nen.
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kologiskt afseende de i Sverige sydliga: Carex ericetorum, Chcero- 
phyllum temulum, Cornus sanguined, Daucus carota, Geranium co- 
lumbinum, Melampyrum cristatum, Leontodon hispidus, Torilis rubella. 
Karaktäristiska äro vidare ett antal typiska löfängsväxter så
som: Anemone nemorosa, Epipactis latifolia, Hedera helix, Lonicera 
xylosteum, Orobus uernus, Pulmonaria officinalis, Viburnum opulus, 
Viola mirabilis.

De ofvan gjorda sammanställningarna, grundade på anförda 
växtgeografi ska skildringar i samband med studiet af gängse floris- 
tiska handböcker, antyda ytterligare högbuskformationens öfverens- 
stämmelse med de centraleuropeiska buskförmationerna. Särskildt 
synas mig de till den förstnämnda gruppen hörande växterna, 
hvilka i förhållande till de öfriga hafva en jämförelsevis exklusiv 
utbredning, äfven tala för öfverensstämmelser med afseende på 
ifrågavarande samhällens utvecklingshistoria.

Såsom förut framhållits äro de författare, som behandlat central
europeiska buskformationer, i allmänhet benägna att tillskrifva dem 
ett »pontiskt» ursprung. Så Scholz, Gr.ebner och Gradmann. 
De kunna motivera detta därmed, att i de af dem studerade sam
hällena ofta ingå speciellt pontiska arter. Dylika saknas emellertid 
i högbuskformationen. Det kan därför anses oberättigadt att utan 
vidare antaga utveeklingshistoriska öfverensstämmelser mellan hög
buskformationen och de centraleuropeiska buskförmationerna.

Går man till de utveeklingshistoriska undersökningar, som be
träffande den skandinaviska vegetationen utförts, särskildt af Are- 
schoug (I) och Sernander (ill, IV), synes ett sådant antagande äf
ven stöta på betänkligheter. Det visar sig nämligen, att den 
svenska vegetationens mest utpräglade sydosteuropeiska element 
saknas i högbuskformationen.

Med afseende på detta förhållande kan jag hänvisa till de väst
götska, högbuskformationen jämförelsevis närbelägna Shpa-forma- 
tionerna (Sernander IV). I jämförelse med dessa visar det sig 
tydligt, att högbuskformationen i mindre grad präglas af xerofila 
karaktärer. Den i högbuskformationen jämförelsevis vanligt före
kommande Hedera helix synes särskildt tala för inflytelser af ett 
fuktigt klimat. Om ett liknande inflytande antyda ett par Rosa
arter, R. glauca Vill. *per-angidens Matss., och R. glauca Vill. *per- 
fricans Matss., hvilka enligt benäget meddelande af den framstå
ende rodologen R Matsson representera västsvenska typer.

Sernander har (l. c.), särskildt med stöd af Hulths (I) och



5

egna omfattande kvartärgeologiska undersökningar (Sernander III, 
IV, m. fl.) sökt visa, att de nyssnämnda Shpa-formationerna konsti
tuerats under ett torrt och varmt klimatskede, den period, som han 
i anslutning till Blytt (l) kallat den subboreala. Han har vidare 
framhållit betydelsen af den subboreala perioden för den skandina
viska vegetationen i allmänhet och har sökt visa, att under nämnda 
skede Sydsverige kännetecknats af att skogen var uppblandad med 
mer eller mindre steppliknande områden med Stipa pennata och andra 
xerotermer. Under en period, utmärkt af dylika vegetationsförhål- 
landen, torde samhällen af högbuskformationens sydliga, jämförelse
vis xerofila karaktär hafva spelat en mera framträdande roll än 
under närvarande tid.

I anslutning till ofvan åberopade undersökningar tinner jag där
för antagligt, att högbuskformationen till sin allmänna ka
raktär i främsta rummet rönt inflytande af den subboreala 
perioden. Uteslutet är emellertid ej, att tillvaron af de västliga 
element, hvarom ofvan nämndes särskildt Hedera helix, hvilken är 
en för högbuskformationen karaktäristisk växt, vittnar om ett di
rekt inflytande af den atlantiska perioden. Sannolikare synes dock 
vara, att nämnda växt jämte flera mesofyter (jfr artlistan sid. 8), 
hvilka f. n. gifva högbuskformationen en mindre utprägladt xerofil 
prägel, under den subboreala periodens kontinentala klimat un
danträngts från högbuskformationens torra rasmark och först vid 
öfvergången till den fuktigare och kyligare period, som följde på 
den subboreala perioden, den subatlantiska, hvilken bildar öfver- 
gång till närvarande tid, funnit gynnsammare existensvillkor inom 
samhället. Samtidigt med mesofyternas invandring fördrefvos huf- 
vudmassan af de utpräglade xérofyter, hvilka sannolikt utmärkt 
högbuskformationen under subboreal tid (jfr Sernander IV, sid. 
407).

Den i det föregående lämnade redogörelsen för högbuskformatio
nens växtgeografiska ställning och allmänna karaktäristik utgår 
från den uppfattningen, att högbuskformationen är att betrakta så
som ett till sin natur ursprungligt samhälle. I den följande fram
ställningen af högbuskformationens betingelser har jag under ru
briken »kulturella inflytelser» ägnat frågan om samhällets ursprung
lighet närmare granskning.
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HÖGBUSKFORMATIONENS BETINGELSER.

Berggrunden.

Kinnekulle är till sin allmänna geologiska byggnad synnerligen 
väl beskrifvet (Holm & Munthe I). I samband ined förhanden- 
varande studie må för orientering endast framhållas några hufvud- 
drag. Sedan gammalt brukar man urskilja 6 olikå lager, hvilka 
underifrån räknadt äro: gneis, sandsten, alunskiffer, kalksten, ler- 
skiffer och trapp, af hvilka de fyra mellersta äro bildade under 
den kambrisk—siluriska tiden. De olika lagren höja sig meren
dels trappformigt öfver hvarandra, bildande i ytterkanterna mer 
eller mindre skarpa branter, de s. k. klefvarna. Såsom synes af 
vid stående öfversiktskarta (tig. 2), framträda i bergets allmänna to
pografi, utom diabashättan och de därifrån i syd—sydvästlig rikt
ning utgående moränryggarna, tvenne nästan oafbrutna koncen
triska ovaler. Dessa markera klefvarna, den yttre sandstens- 
den inre den s. k. rödstensklefven. Mellan dessa synes tydligt på 
östra sidan alunskifferns randzon. Det är emellertid rödstensklef
ven eller, rättare sagdt, den undre rödstensklefven, hvarom 
här närmast är fråga. Dennas rasmark utgör högbuskforma- 
tionens karaktäristiska underlag.

Den undre rödstenen, utgörande orthocerkalkens understa lager, 
tillhör den undersiluriska perioden och har en mäktighet af om
kring 20 m. I sin öfre del träder den till större utsträckning än 
något annat af Kinnekulles lager som blottad häll i dagen. Den 
bildar här på östra och sydöstra sidan de bekanta västgötska alfvar- 
områdena, Österplana och Martorps hedar. Kalkplatåns randzon,
d. v. s. klefvens öfversta kant, följer tillnärmelsevis höjdkurvan för 
130 m. Den undre rödstenen hvilar på undre graptolitskiffern, 
hvilken åter underlagras af ceratopygekalken, föga mäktiga aflag- 
ringar, hvilka bilda gräns till alunskiffern.

De lösa jordlag’ern.

Enligt Munthe (1. c. p. 132) kan den högsta marina gränsen 
anses sammanfalla med det undre rödstensklefven. De lösa, klef- 
ven täckande jordlagern utgöras därför till stor del af strandgrus 
och lera. Dessa jordarter träda emellertid i dagen vanligen endast
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i sluttningens nedre del. Öfver dem hafva under tidernas lopp 
nedrasat större eller mindre stycken af kalkberget, hvilka jämte 
riklig vittringsjord mer eller mindre fullständigt täcka klefven.
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Fig. 2. Karta öfver Kinnekulle (efter generalstabsblad). Punkteringen angifver 
högbuskformationens utbredning utmed den undre rödstensklefven. Inom det större 
östliga området vid B A platsen för ståndortsanteckning N:o 1 (se sid. 31), vid 
■ Ii ståndortsanteckning N:o 2 (se sid. 35). Norr om Kinne-Klefve äro vid + 1 

Lilla Brattfors, vid + 2 Stora Brattfors belägna.
Svensk Botanisk Tidskrift 1911. o
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Erosions- och vittringsmaterialet når inom området för högbuskfor- 
tionen vanligen på 1 å 2 m. när upp till klefvens kant. I slutt
ningens ölre del erhölls nordväst om Klefva prästgård en profil, 
hvars lagerserie framgår af fig. 3- Profilen torde kunna anses ka
raktäristisk för rasmarken. Studom afsätter sig emellertid klefven

.f' .

2 ni. rödaktig vittringsjord, 
grus och klapper af kalk
berget.

7 dm. strandgrus.

1 in. fin skiktad isliafssand.

Fig. 3. Profil i öfre delen af rasmarken norr om Klefva prästgård.

trappformigt, i livilket fall det täckande jordlagret är af oregelbun
den mäktighet, svarande mot afsatsernas utbildning.

Om det öfversta jordlagret, till ett djup af omkring 4 dm., un
derkastas en närmare granskning, befinnes detta till största delen 
utgöras af groft, skarpkantigt klapperbemängd kalkstensgrus. 1 
sluttningens öfre del omedelbart under den nakna klefven kan i 
regeln urskiljas ett omkring 0,5 dm. mäktigt ytskikt af nästan ute
slutande groft kalkgrus, under det att i sluttningens lägre delar
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finare och grö fre beståndsdelar äro mera regellöst blandade. En 
påfallande egenskap hos vittringsjorden är, att den saknar ett af- 
gränsadt humusskikt. Orsaken härtill står närmast i samband 
med ytvattnets verksamhet. Från kalkplatån och bergets öfre de
lar nedsipprar särskildt om vårarna vatten i ofta riklig mängd ut
för klefvens kant. Vittringsjorden under klefkanten genomsläpper 
tack vare sin groft grusartade beskaffenhet synnerligen lätt vatt
net, hvarigenom humusämnen kunna medföras till större djup. Vid 
häftigare regnfall renspolas ofta rasmarkens öfre partier mer eller 
mindre fullständigt från humusämnen och finare jordartsbestånds- 
delar, hvilka nedföras till sluttningens lägre partier. Här ökas 
också successivt nedåt vittringsjordens humushalt, hvilket äfven ytt
rar sig däri, att jorden antager en mörkare röd färgnyans. Ett af- 
gränsadt humusskikt kan emellertid lika litet här iakttagas. Yt- 
vattnels blandande verksamhet torde härstädes underlättas genom 
daggmaskar och insekter. I sluttningens öfvergångsparti nedåt är 
vittringsjorden vanligen rikt uppblandad med strandgrus och mo
rän. Inom vissa områden t. ex- mellan Brattforsbäckarna (kartan 
sid. 17 n. om Kinne i Kinneklefva) utgöres den hufvudsakligen af 
nedslammadt finmaterial, rikt på humusämnen (jfr nedan analysen 
af n:o 3).

Nedan meddelade jordanalyser gifva en närmare föreställning om 
vittringsjordens allmänna beskaffenhet och de näringsämnen, som 
stå växterna till buds.

Analyserna äro verkställda af föreståndaren för Statens Kemiska 
Station i Skara, fil. kand. S. Hammar.

Analysen är utförd på material, som genomgått 2 ni ni :s såll samt
beräknad på ursprungligt prof. Jorden 
handlades i värme med 10 %-ig saltsyra.

glödgades svagt och be-

Kemisk analys. N:o > N:o !> N:o 3
Glödningsförlust ............................................... 4,08 % 2,26 % 9,7 4 %
Kväfve........................................................................ 0,16 % 0,06 % 0,36 %
Kalk (CaO)............. ................................................ 9,15 % 18.22 % 1,10 %
Kali............................................................................. 0,20 % 0,2 4 % 0,4 1 %
Fosforsyra .............................................................. 0,04 % 0. i o % 0.15 %
Järnoxid och lerjord ..................................... 2,3 9 % S,oi % 4,0 7 %

Mekanisk anah/s.
Klapper ................................................................... 22, s % 9,1 % —

Grus............................................................................ 40.9 % 34,o % 3,1 %
Sand 2,0—0,1 mm............................................. ^j8 % 12,3 % 25,3 %
Sand < .0,1 mm................................................. 11.7 % 19,2 % 22,9 %
Finare sand, lera och organiska ämnen 17,3 % 24,6 % 48,7 %

lOO.o % 100,0 % lOO.o %



20

Ofvanstående jordprof representera med hänsyn till vegetationen 
olikartade områden. Vid proftagningen antecknades:

N:ol. Från mellanparti afrasmarken söder om Martorp. Jorden 
i ytan tämligen fint fördelad- Från omkring 0,5 dm:s djup rikligt 
med grus och klapper. Vegetationen utgöres af tätt stående buskar, 
företrädesvis hassel. Se ståndortsanteckning n:o 1 under »mellan- 
regionen» sid. 32!

N:o 2. Från sluttningens öfre del omedelbart under klefven vid 
Martorps kvarn. På ytan grofva klapperstycken (ej medtagna i prof- 
vet), jord djupare ned jämförelsevis fint fördelad. Område jämfö
relsevis sterilt, vegetationstäcke ej slutet. Vegetationen se sid. 45.

N:o 3. Från högbuskformationens öfvergångsparti nedåt till has
sellund mellan St. och L. Brattfors. Jord fint fördelad, fuktig, ho
mogen, af mörkt rödbrun färg. Vegetationen utgöres af rik hurnus- 
llora (jfr sid. 44 fig. 8).

Af jordanalyserna framgår, att vi ha att göra med jämförelsevis 
rika jordarter. Särskildt är detta fallet beträffande n:o 3- 1 n:o 1
gör sig dock brist gällande med afseende på fosforsyra. N:o 2 inne
håller anmärkningsvärdt låg kväfveprocent. Vittringsjorden af ortho- 
cerkalk har enlig Munthe (1. c. p. 141) en mycket växlande kalk- 
halt, något som äfven i ofvanstående tabeller påfallande framträ
der. Vittringsjordens mörkt rödbruna färg förklaras därigenom, att 
kalkstenen vid vittringen förlorar »högst ansenliga mängder af kol
syrad kalk, och en anrikning på järnoxid- och manganoxidul- 
salter äger rum», (Munthe 1. c. p. 141). Analyser af jordarter när
stående de ofvan undersökta äro meddelade af Munthe (l. c. pp. 
142 — 143) samt af Witte (II, pp. 24—25).

Marktemperatur.

De ofvan skildrade växlingarna i de lösa jordlagrens beskaffenhet 
i rasmarkens öfre och nedre partier komma, som i det följande skall 
visas, till uttryck i vegetationens sammansättning. Växlingarna med 
afseende på substratet och vegetationen medföra äfven, som man 
kan vänta sig, för olika ståndorter olikartade förhållanden beträf
fande marktemperaturen. För att i någon mån lära känna hög
buskformationens lifsvillkor med hänsyn härtill har jag företagit 
några bestämningar, som ehuru tämligen fragmentariska, dock 
i några afseenden torde vara upplysande. Hänsyn har fästs 
vid de genom direkt insolation framkallade temperaturerna, hvilka
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kunna anses vara af stort intresse, då det visat sig, att genom 
insolationen en betydlig värmestegring gör sig gällande i de skikt, 
där hufvudmassan af växternas rötter befinner sig, d. v. s. på ett 
djup, hvilket jag funnit vara omkring 0,6—3 dm. De yttre för
hållanden, under hvilka mätningarna gjordes, har jag ansett mig 
böra taga i särskildt betraktande. Det är nämligen tydligt, att 
marktemperaturen står under inflytande af en mångfald olikartade 
faktorer. Af stor betydelse är naturligtvis lufttemperaturen. 
Utom insolations- och beskuggningsförhållanden äro vidare 
särskildt att nämna markens tillfälliga vattenhalt och vin
dar. Föränderligheten i marktemperaturen beträffande sådana fak
torer gör sig mest gällande i öfre lager och sjunker successivt nedåt. 
Temperaturmätningarna utfördes sommaren 1909.

N:o 1- Från »öfre regionen» (se ståndortsanteckning n:o 1, sid. 31). 
1 dm:s vittringsjord på kalkhäll. Halfklart. Svag vind. Beskugg- 
ning 4/5. Fuktighetsgrad

N:o 2. Samma försök som föregående, upprepadt senare på 
dagen.

N:o 3. »Mellanregionen» (se ståndortsanteckning n:o 1 sid. 32). 
Klart. Lugnt-. Beskuggning 4/5. Fuktighetsgrad 3/10.

N:o 4. »Nedre regionen» (ståndortsanteckning n:o 1, sid 34). 
Klart. Lugnt. Beskuggning 1/5. Fuktighetsgrad 2/10.

N:o 5. Hassellund (sid. 43). Klart. Lugnt. Beskuggning 5/5. Fuk
tighetsgrad 5—6/10.

N:o 6. Mot sydost öppen, steril kalkbrant. Klart. Svag vind. 
Beskuggning 1/5. Fuktighetsgrad 3/10.

N:o 7. Källmarksområde med yppig' buskvegetation från rasmar
kens midt. Klart. Svag vind. Beskuggning 4/6. Fuktighetsgrad 7/10.

N:o 8. Jämförelsevis steril, öppen rasmark. Klart. Lugnt. Be
skuggning 1/5. Fuktighetsgrad 1—2/10.

Af följande tabells siffror jämförda med anteckningarna vid försökens 
utförande framgår till en början marktemperaturens stora känslig
het för insolationen. Så är exempelvis i försök n:o 8 marktempe
raturen ännu på ett djup af 2 dm. högre än lufttemperaturen (1,5

1 För angifvandet af beskuggnings- och fuktighetsgrader begagnas de af Sernan- 
der (I, p. 4) använda beteckningssätten. Beskuggningsgrader äro 1—5, fuktighels-
grader 1—10 (1 — 6 = siccissimus-humidus, 7—10 = udus-aquosissimus). I de (så
som ofvan) genom ett bråk uttryckta värdena betecknar täljaren gradtalet, nämna
ren skalan.
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Försök IA ,Datumn:o Klockan Luft-

temp.
Yt

te mp. 0,5 dm. 1 dm. 2 dm 3 dm. 4 dm.

i 21/e 10,45 f. m. + 19° C + 24,2 + 19,5 + 17,5 
(springa)

2 276 4,2 5 e. m. + 18,9 + 25 + 25,2

3 “/: 4 e. m. + 21,3 + 12,3

4 "A 4,30 e. m. + 22,e + 23,6

0 ‘Vt 5,30 e. m. + 19 +14 + 13,4

6 29 j 1,15 e. m. + 18,6 + 26 + 24,8 + 19,7

7 29 J 1.45 e. m. + 17,4 + 13 + 12,5 + 12

8 3,A 10,50 f. ra. + 20 + 45,5 + 23,6 + 20,5 +17 + 16.6

m. ofvan marken). Af intresse äro vidare 3 dm:s temperaturerna 
i n:o 3 oeh n:o 4. Den öfverraskande stora skillnaden i de er
hållna värdena är att hänföra till olikheterna i vegetationstäckets 
utbildning och de därmed i samband stående olikheterna beträf
fande fuktighet och insolation. Att anmärka är äfven den i båda 
fallen olikartade lufttemperaturen. Gradtalen stå i öfverensstäm- 
melse med den af Hesselman (I, p. 454) uppställda regeln: »Die 
Temperatur ist an den sonnenoffenen Wiesen an heiteren Sommer
tagen am Mittag durchschnittlich um 1—5,5° höher als in den am 
meisten geschlossenen Beständen .

Beträffande n:o 1 och n:o 2 märkes, att yttemperaturen trots svag 
insolation är högre än lufttemperaturen. Af dessa försök framgår 
äfven, då de yttre omständigheterna i båda fallen äro enahanda, 
att marktemperaturen (jfr 1 dm:s temperaturerna) längre fram på 
dagen höjes, något som påtagligen står i samband med markens 
förmåga alt absorbera under dagens lopp tillfördt strålningsvärme.

De höga siffrorna i försök n:o 8 äro särskildt anmärkningsvärda. 
De stå i samband med markens relativa nakenhet, dess torrhet och



ljusets vinkelräta infallande (sluttning c:a 30° mot öster 10,45 f. m.). 
Beträffande den höga yttemperaturen 45,5° har Gradmann (i, 
p. 130) under, efter hvad det synes, likartade yltre förhållanden 
erhållit nära öfverensstämmande resultat. Höga yttemperaturer 
meddelar Johansson (I, p. 61) efter mätningar på Gottland. I för 
insolation utsatt sandgrop med sparsam vegetation har han erhål
lit + 51° C, hvarvid emellertid är att märka, att lufttemperaturen 
samtidigt var + 24° C. På naken kalkhäll erhölls vid samma tillfälle 
endast + 33°, antagligen beroende därpå, att en frisk vind samtidigt 
blåste. Undersökningar öfver marktemperatur ha vidare hos oss 
utförts af bl. a. Hemmendorff (I, p. 29) samt särskildt af Anders
son och Hesselman (I, p. 47). Hos sistnämnda författare saknas 
emellertid de närmare uppgifter angående omständigheterna vid 
försökens utförande, som i förevarande fall skulle behöfvas för att 
afvinna en jämförelse större intresse.

Markfuktighet.

Såsom redan framgått af anteckningarna vid temperaturmätnin
garna (sid. 2l) råder beträffande markfuktigheten allt efter det 
täckande jordlagrets i rasmarkens öfre och nedre delar olikartade 
beskaffenhet mycket växlande förhållanden. I allmänhet är af na
turliga orsaker öfre partier torrare än nedre. Under buskarna är jorden 
i regeln relativt fint fördelad och äger i öfverensstämmelse härmed 
större vattenkapacitet. Under normala somrar är markens medel
fuktighet i buskregionen 3—Vio- I sluttningens nedre glesare par
tier kan som medelvärde angifvas 2/10, under det att medelvärdet 
för den öfre xerofila regionen uppskattats till 1/10. Lokala afvikel- 
ser förekomma ofta, särskildt är delta fallet i formationens nedre 
öfvergångsområden, hvilka stundom äro rika på källdrag och äfven 
under torra somrar bibehålla en tämligen konstant fuktighet.

Klimat.

Utförligare uppgifter om Kinnekulles klimat föreligga ej. När
maste observationsort är Skara (afståndet c:a 20 km.). Till åter- 
gifvande af dess nederbörd och temperatur betjänar jag mig af ne
danstående i enlighet med Raunki.ers (jfr I, pp. 10—ll) åskådliga 
metod upprättade hydrotermfigur (lig. 4). Till ledning för hydro- 
termfigurens upprättande har begagnats de af Hamberg (I, p. 46
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och 64) upprättade tabellerna. Årsmedierna för temperatur och 
nederbörd äro resp. + 5,2° C och 547,5 mm.

Med hänsyn till de af hydrotermfiguren framgående medelvär
dena synes Kinnekulle intaga en något gynnad ställning. Läget 
intill Vänern torde verka mildrande på klimatet och om än i ringa 
mån sänka medeltemperaturen. Vidare förefinnes beträffande ne
derbörden (Hamberg II, p. 335) äfvensom den tid marken är snö- 
betäckt (Hamberg 1. c. pp. 341—342) någon minskning i trakten 
omkring Vänern (snötäckets minskning särskildt gällande Vänerns

r mApriL M J

Fig. 4. Hydrotermfigur för Skara.------ Temperaturkurva; .................... nederbördskurva.
Talen angifva för temp. C°, för nederbörden cm.

södra område). Påpekade omständigheter, hvilka antyda, att Kinne- 
kulles klimat, i förhållande till det genom hydrotermfiguren angifna, 
är något förskjutet i riktning mot värme och torka, äro emellertid 
gifvetvis för vegetationen af underordnad betydelse och kunna ej 
förklara dess för ifrågavarande plats välbekanta yppighet och rike
dom. I jämförelse med klimatiska faktorer äro i detta hänseende 
de edafiska af en afgörande betydelse.

Särskildt gynnsamma förhållanden utmärka sydländta under klef- 
varna belägna områden. Högbuskformationen, hvilken, som nämndt,
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sträcker sig utmeu den undre rödstensklefvens rasmark, uppträder i 
sin mest typiska utbildning på dylika lokaler- Dessa äro genom 
sitl läge skyddade för kalla uttorkande vindar och utsatta för stark 
insolation. Om man tidigt om våren vid klart väder och kall nor
danvind från den öppna kalkplatån begifver sig ned för klefven 
mot solsidan, får man en särdeles liflig förnimmelse af värmekontrast. 
I lä för vinden bibehålies alltjämt genom från marken reflekterad l 
strålningsvärme ett uppvärmdt luftlager, som i hög grad gynnar 
vegetationens tidiga utveckling. I synnerhet på den öfre delen af 
rasmarken, där kalkklipporna äro blottade eller endast täckta al 
ett tunt jordlager, utvecklas vegetationen tidigt. Här blomma t. 
ex. Anemone hepatica och Primula officinalis ofta 2 å t veckor ti
digare än i omedelbar närhet uppe på platån eller i sluttningens 
nedre delar.

Kulturella inflytelser.

Där ej särskilda omständigheter träda hindrande i vägen, beteck
nar, som bekant, skogen det naturliga slulledel i växtformationernas 
utveckling. Så anför Warming (II, p. 318): »Skov er i alle Egne 
det naturlige Slutningsled i Plantevsextens Udvikling, undtagen der, 
hvor Vand, Kulde eller Torhed (Vandmangel, Blaest) hindrer Trseers 
Udvikling.» Såsom slutformationer med mer eller mindre fullstän
digt undertryckt skogsskikt uppträda ofta buskformationerna. Ett 
välkändt förhållande är emellertid, alt dessa samhällen ej sällan upp
stå sekundärt efter utrotad skog. Så t. ex. de jylländska »Ege- 
Krattene» (Vaupell I, p. 292). Äfven maquis och gariguen anses, 
som bekant, intaga områden, som fordom voro bevuxna af skogar 
(jfr Flahault I, p. 35). Den förut omnämnda Sibljak-formationen 
är däremot (Adamovic II, p. 5) ett naturligt samhälle, som i Bal- 
kanländernas varmare regioner, om också i mindre utsträckning, 
var utbredt före skogarnas utrotning. En kulturprodukt åter är 
däremot enligt Adamovic (II, p. 3 4) »der Buschwald», som han
anser uppkommen i första hand genom människans utrotande af 
högskogen (der Hochwald).

Af anförda exempel framgår alltså, att buskformationerna med 
afseende på uppkomstsättet intaga en vacklande ställning. Afgörande 
för uppfattningen blir i enskilda fall frågan, huruvida frånvaron 
af skogsskiktet, står i samband med naturliga eller kulturella 
faktorer. Då nu, hvad högbuskformationen beträffar, vissa kultu-
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rella ingrepp göra sig gällande, och ett skogsskikt därjämte inom 
karaktäristiska områden saknas, ligger det nära till hands att sätta 
dessa båda omständigheter i direkt samband med hvarandra. Jag 
har därför funnit det lämpligt att samtidigt med redogörelsen för 
kulturella inflytelser ingå på frågan om de orsaker, som för
hindra skogsskiktets utveckling.

De kulturella faktorer, hvilka kunna anses ingripa i högbusk- 
formationens ekologi, äro betning och afverkning. Angående bet
ningen må anmärkas, att den egentliga rasmarken, tack vare den 
täta buskvegetationen, är en ytterst dålig betesmark. Boskapen 
får och getter ha åtminstone under senare tider ej förekommit inom 
ifrågavarande områden; getter saknas f. n. helt och hållet i trakten

- finner i de angräsande ängarnas yppiga gräsvegetation en syn
nerligen riklig näring och infinner sig endast undantagsvis i de 
täta busksnåren. På jämförelsevis öppna fläckar i buskvegetatio
nens öfvergångsområde nedåt (jfr fig. l) torde däremot betningen 
ingripa störande i vegetationens utveckling och hindra skogsskiktets 
invandring. Rasmarkens öfre delar äro ofta, tack vare otillgänglig
het, h. o. h. skyddade för boskapens åverkan.

Af mera ingripande betydelse är afverkningen. Hasseln läm
nar nämligen ett värderadt bränsle, och här och hvar i synnerhet 
i närheten af människoboningar, företagas därför stundom kalhugg
ningar i buskmarken. Det är emellertid ett märka, att de enstaka 
träd af Prunus avium, Fraxinus excelsior och Sorbus suecica, som 
stundom, särskildt i sluttningens lägre partier, anträffas, i allmän
het skyddas. Särskildt är Prunus avium, som ofta i rasmark synes 
gå jämförelsevis väl till, föremål för omvårdnad. Afverkningen be
fordrar under dessa förhållanden möjligheten för skogsskiktets 
framryckning upp på rasmarkens lägre delar. Inom vissa områ
den, så mellan Österplana och K. i Kjestad (se kartan sid. 17) står 
tillvaron af ett glest skogsskikt antagligen i samband med antydda 
förhållanden.

Skogsskiktets utveckling kan därför under nuvarande förhållan
den å ena sidan anses motverkas af betningen, å den andra be
fordras af afverkningen. Då emellertid af dessa faktorer afverk
ningen, sådan den bedrilves, otvifvelaktigt är af största betydelse, 
tinner jag sannolikt, att inom afverkningsområdena ett skogsskikt 
tenderar att utveckla sig i högbuskformationens lägre delar. Inom 
de områden, hvilka äro de från människoboningar mest aflägsna, 
och hvilka efter allt att döma äro h. o. h. orörda af yxan — så-
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dana antagligen ursprungliga partier äro de mellan St. Brattfors 
och K. i Kjestad belägna (kartan tig. 2) — saknas träd så godt 
som fullständigt. Då betningen ej kan anses äga någon väsentlig 
skuld härtill, och kulturella ingrepp i öfrigt antagligen ej gjort 
sig gällande, förefaller det sannolikt, att skogsskiktets frånvaro står 
i samband med naturliga orsaker.

Till följd af rasmarkens starka lutning (30 å 40°) och de lösa 
jordlagrens konsistens kan flerstädes en glidning af markens ytliga 
lager äga rum. Med hänsyn till vegetationen yttrar sig detta

Förf. foto.
Fig. 5. Till följd af öfvergrusning onormalt utveckladt individ af 

Viburnum opulus.

däri, att växterna löpa fara för öfvergrusning. Att en sådan faktiskt 
i ej obetydlig utsträckning gör sig gällande, och att underlagets 
lättrörlighet eller såsom en följd däraf öfvergrusningen är en 
i samhällets ekologi viktigt ingripande faktor observerades särskildt 
i samband med undersökningarna öfver buskarnas utvecklingssta
dier. Härvid anträffades äfven döda eller undertryckta ungdoms- 
former af träd, och det framgick, att buskar och träd såsom 
representerande olikartade ekologiska typer på olika sätt 
reagera mot öfvergrusningen.

Det har visat sig, att buskarna lättast komma till utveckling. 
Ungplantorna af buskar duka nämligen i allmänhet ej under för 
öfvergrusning (fig. 5). Om, som ofta är fallet, hufvudskottet af-
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brytes, utveckla de utan svårighet basala sidoskott, hvilka öfver- 
taga lifsfunktionerna och rädda individitets existens. Träden äro 
öfverhufvud mer ömtåliga under späd ålder. De duka i regeln 
under, om hufvudskottet nedtill afbrytes och synas ej tåla vid öf- 
vergrusning. I sluttningens öfre del, där öfvergrusningen mest gör 
sig gällande, visar det sig därför, att buskarna äro träden öfver- 
lägsna. Hinder för trädvegetationen äro här dessutom vittrings- 
jordens ringa mäktighet och till följd häraf ofta inträdande torka. 
På lägre områden är vanligen öfvergrusningen af mindre betydelse. 
Här synes underlaget i hög grad gynna buskarnas lifsvillkor, hvil- 
ket äfven yttrar sig däri, att några af dem t. ex. Corylus avellana, 
Cornus sanguinea och Rosa* (jfr sid. 56) hafva en iögonfallande 
benägenhet att bilda rotskott. De flesta af buskarna, i synnerhet 
de, som ej hafva vegetativ förökning, gifva äfven upphof till grodd
plantor i tämligen stort antal. Enstaka af dessa utvecklas vidare 
och kunna äfven under rådande ogynnsamma belysningsförhållan- 
den, ehuru tynande, lefva och så småningom tilltaga i styrka 
för att slutligen nå fortplantningsstadiet. Innan dess uppnå de an
tagligen ofta mycket hög ålder (jfr fig. 11). Äfven groddplantor 
af träd t. ex. Prunus avium, Sorbus suecica och Sorbus aucuparia 
anträffas ej sällan. Dessa synas emellertid under rådande förhål
landen ej besitta samma lifsenergi som buskarna. I regeln under
tryckas de efter få år. Flere faktorer såsom ogynnsamma belys- 
ningsförhållanden, underlagets grofva konsistens och i någon mån 
äfven öfvergrusningen torde samverka härtill.

Då skogsskiktets frånvaro sålunda, efter hvad som framhållits, 
kan sättas i samband med naturliga orsaker, finner jag antagligt, 
att högbuskformationen i sin nuvarande gestalt presen
terar sig såsom ett jämförelsevis ursprungligt, af kultu
rella faktorer föga påverkadt samhälle- Såsom fientlig 
mot skogsskiktets utveckling har i första hand visat sig 
öfvergrusningen, i förhållande till hvilken träden blifva 
buskarna underlägsna i kampen för tillvaron.

På grund af de inom högbuskformationen gjorda iakttagelserna 
synes det mig antagligt, att öfvergrusningen är en för buskforma- 
tionerna, där de uppträda som rasmarkssamhällen, i allmänhet 
betydelsefull faktor såsom hindrande skogsskiktets utveckling. En 
liknande uppfattning angående öfvergrusningens betydelse i nämnda 
hänseende antyder Graebner (l. c. p. 445) vid skildringen af »Vege
tationsformation politischer Hügel» (jfr i det föreg. p. 10): »Ein
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Waldbestand kann sich naturgemäss bei der geringen Stabilität 
der Bodenfläche nicht ausbilden.»

HÖGBUSKFORMATIONENS VEGETATION.

Af öfversiktskartan sid. 17 framgår att högbuskformationen är 
inskränkt till endast vissa områden af den undre rödstensklefven. 
Dessa utmärkas, som förut framhållits, af en väl utvecklad rasmark. 
Sådan saknas eller är svagt utbildad inom större delen af klefvens 
västliga område. Här utbreda sig vanligen löfängar ända fram 
till klefvens bas. I norr täckes den undre rödstensklefven af det 
senglaciala hafvets aflagringar. Ishafsgruset, hvilket här äger sin 
största utbredning och mäktighet, erbjuder tjänligt underlag för 
barrskog; granen är förhärskande. Inom det östliga och sydöstliga 
området, där högbuskformationen har sin hufvudsakliga utbredning, 
visa några partier en afvikande vegetation till följd af kulturella in
grepp. Så är på sträckan Martorp—Martorps kvarn buskmarken 
röjd och planterad med lärkträd. Mellan Österplana och Gössäter 
har rasmarken ett för högbuskformationen karaktäristiskt utseende. 
Buskarna stå emellertid spridda och hafva ej sammanslutit sig; 
vegetationen är örtbacke-törnsnårartad. Då detta område går ge
nom tätt bebyggda trakter, synes det sannolikt, att vegetationen 
härstädes, tack vare människans ingrepp, hålles på sitt nuvarande 
utvecklingsstadium.

Med de inskränkningar, som ofvan antydts, och hvilka närmare 
framgå af öfversiktskartan, har jag beräknadt högbuskformationens 
sammanlagda längdutsträckning till 7,5 km. Formationens bredd 
är växlande; i medeltal torde den belöpa sig till omkr. 30 m. 
Den sammanlagda ytarealen belöper sig till c:a 22,ö hektar. For- 
mationsområdet faller inom Österplana, Kinneklefva, Husaby och 
Vesterplana socknar.

Där buskformationerna uppträda som dominerande vegetations- 
typer, förläna de landskapet en viss prägel af ofruktbarhet och 
ödslighet. De synas i allmänhet bundna vid områden, som äro i 
något afseende styfmoderligt behandlade af naturen. Warming 
(II p. 238) säger träffande: »Krattene betegne et Stadium i Kam
pen mellem Skoven og Klimaet eller Jordbunden; de ere Naturens



mislykkede Forsög paa at danne Skove.» Det kan ej nekas, att 
högbuskformationen, ehuru af jämförelsevis ringa utsträckning, 
gifver Ivinnekulles sydöstra sida ett visst drag af karghet. Intrycket 
häraf sjmes emellertid egentligen endast stå i samband med områ
dets relativa trädfattigdom. Liksom fallet är med de sydligare 
buskformationstyper, hvarom inledningsvis nämndes, utmärker sig 
nämligen högbuskformationen för en i öfrigt särdeles rik växtlighet, 
och i jämförelse med öfriga svenska växtsamhällen torde åtmin
stone vissa partier af densamma kunna betecknas som enastående 
ifråga om individrikedom och blomsterprakt. I synnerhet fram
träda vårväxterna. Af de tidigare dominera nästan fullständigt 
Anemone hepatica, A. nemorosa och Viola hirta. Särskildt den först
nämnda förekommer i kolossala mängder och uppträder med

Hällmark

i - -Hedre regionen.

iögonfallande stora blommor. Senare träda Primula officinalis, Viola 
mirabilis, V- canina, Fragaria viridis och F. vesca i förgrunden. 
Vårväxterna utmärka sig öfverhufvud taget för en enastående yp
pighet och fägring. Så kan exempelvis nämnas, att Primula offici
nalis ofta förekommer i 3-stängliga individ; i enstaka blomställ
ningar ha påträffats ända till 25 blommor. Äfven Viola canina 
förekommer ej sällan i jätteexemplar. Hos ett dylikt räknades den 
4/e 09 (vegetationen var omkring 14 dagar senare utvecklad än van
ligt) 72 utslagna blommor. Mot slutet af maj och början af juni 
inträder en afmattning. Vid denna tid tilldraga sig Primus spinosa 
och Prunus avium den största uppmärksamheten. Dessa efterföljas 
af Pgrus malus, Cratcegus oxgacantha, Berberis vulgaris, Crataegus 
calycina Peterm. (Lindman I), Cornus sanguinea, Viburnum opulus 
och Cratcegus monoggna. Härefter vidtaga Rosce, hvilka i medio af 
juli vanligen afslutat sin blomning. Efter vårväxternas period sak
nas beträffande fältskikten öfver hela formationen dominerande 
blomningsföreteelser. Bland växter, som därefter inom vissa om-



31

råden med afseende på blomningen förhärska, märkas: Ranunculus 
polyanthemos och Crepis prcemorsa.

Såsom förut antydts modifieras liögbuskformationens utbildning 
af underlagets lutande beskaffenhet, så att man kan urskilja en 
öfre randzon, en mellanzon och en nedre randzon. Dessa olika 
partier har jag kallat den öfre regionen, mellanregionen, och 
den nedre regionen (jfr sid. 30). Den öfre regionen bildar öf- 
vergång till hällmarksområden och intages oftast af en mer eller 
mindre törnsnårliknande vegetation. Mellanregionen utgör området 
för den mestadels tätt slutna buskvegetationen. I den nedre re
gionen upphör vanligen buskvegetationen lämnande rum för »na
turliga ängar». Vegetationens utbildning framgår närmare genom 
de i det följande meddelade ståndortsanteckningarna, hvilka verk
ställts i enlighet med den HuLT-SERNANDER:ska metoden.1 Prof- 
ytorna i ståndortsanteckningarna N:o 1 och N:o 2 hafva utlagts i 
rektangulär form så, att de innefatta ofvannämnda öfvergångsom- 
råden; kortsidorna förlöpa vinkelrätt mot klefvens längdutsträck
ning. Artlistorna hafva kompletterats vid upprepade tillfällen och 
kunna anses vara fullständiga.

Ståndortsanteekning N:o 1. Profytan belägen 500 m. söder 
om landsvägsskärningen vid Martorp (jfr kartan sid. 17). Areal: 
30x20 m.

Öfre regionen.

Omfattar af profytan 30 X 4m.
Jordmån: Delvis blottad, trappformigt afsatt häll med klapper- 

bemängd t viltringsgrus.

Fuktighetsgrad: 1 10.

Beskuggning: 1/s.

Marktemperatur: Se försök N:o 1, sid. 21—22!

Bestånd.

1 Beträffande fuktighets- och beskuggningsgrader jfr sid 21 Ymnighetsgrader: 
e = enstaka, t = tunnsådd, s = strödd, r = riklig, y = ymnig. För angifvande af 
skiktindelningen användes (jfr sid. 34): A = högsta skogsskiktet, B = lägsta skogs 
skiktet, C = snårskiktet, D = högsta fältskiktet, E = mellersta fältskiktet, F = lägsta 
fältskiktet, G = bottenskiktet.



Högsta fältskiktet:

Berberis vulgaris e.
Cotoneaster nigra e.
Juniperus communis e. 
Lonicera xylosteum e. 
Rhamnus cathartica e.

Mellersta fältskiktet:

Achillea millefolium e. 
Agrimonia eupciloria e.
Arabis hirsuta e.
Centaurea jacea e.
Dactylis glomerata e.
Daucus carota e.
Galium verum e.

Lägsta fältskiktet:

Fragaria viridis r.
Thymus serpyllum v. 
Antennaria dioica (fläckvis) r. 
Polygala amarellum s. 
Potentilla verna s.
Alchemilla pubescens t. 
Artemisia campestris e.

Bottenskiktet:

Thujidium abietinum e.

Rosa glauca Vill. *perangidens 
Matts. e.

Prunus avium e.
Sorbus aucuparia e.

Melilotus officinalis e. 
Pimpinella saxi frag a e. 
Origanum vulgare e. 
Polygonatum officinale e. 
Scabiosa arvensis e. 
Solidago virgaurea e. 
Spiraea filipendula e.

Campanula rotundifolia e- 
Carlina vulgaris e. 
Hieracium pilosella e. 
Linaria vulgaris e.
Linum cathariicum e. 
Trifolium medium e.

Peltigera rufescens e.

På den frilagda, öfre delen af klefven, som här på vissa ställen fram
springer bildande utsprång märkas: Lecanora calcarea, Collema fur- 
vum, Verrucaria spec. Nedanför klefkanten (jfr sid. 30) vidtager

Mellanregionen.

Omfattar af profytan 30 X 10 m.; sluttningen lutar c:a 35° mot Ö. 

Jordmån: se prof N.o 1. sid. 19.

Fuktighetsgrad 3—4/10.

Beskuggning: 4/5.

Marktemperatur: se försök N:o 3 sid. 21—22.
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Snårskiktet:

Corylus avellana y. 
Cornus sanguinea t. 
Crataegus oxyacantha e. 
Cotoneasler nigra e. 
Berberis vulgaris e.

Lonicera xylosteum e. 
Pgrus malus e. 
Rhamnus cathartica e 
Viburnum opulus e.

Högsta fältskiktet:

Corylus avellana (rotskott) e. 
Cotoneaster nigra e.

Mellersta fältskiktet:

Anthriscus silvestris e.
Orobus niger e.
Rhamnus cathartica e.
Epipactis lalifolia e.

Lägsta fältskiktet:

Anemone hepatica r.
nemo ros a r.

Viola mirabilis r.
Mercurialis pirennis t.
Allium oleraceum (steril) fläck

vis y.
Aethusa cynapium e.

Cornus sanguinea (rotskott) e. 
Viburnum opulus e.

Triticum caninum e 
Cotoneaster nigra e. 
Berberis vulgaris e.

Carex montana c. 
Melilotus officinalis e. 
Orobus vernus (steril) e. 
Potentilla verna (steril) e. 
Primula officinalis e. 
Polygonatum officinale e. 
Heclera helix e.

Dessutom enstaka groddplantor eller ungdomsstadier af Berberis 
vulgaris, Viburnum opulus, Lonicera xylosteum, Cratcegus, Rosa samt 
Sorbus aucuparia och Ulmus montana.

Bottenskiktet:

Hylocomium triquetrum (enstaka fläck).

Återgifven genom en skematisk bildfigur får mellanregionens ve
getation följande utseende (Ang. de till bildfig. hörande bokstäfver- 
nas betydelse jfr sid. 31).

Svensk Botanisk Tidskrift 1911. 3
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Karaktärsväxter:
C: Conjhis avellana.
D: Buskar.
E: Örter, gräs, buskar.
F: Anemone hepalica, A. nemorosa, Viola mirabilis. 
G: Hylocomium triquetrum.

I sluttningens nedre del utefter en linje, där den sammanhön 
gande buskvegetationen upplöser sig i glesare partier, vidtager

Nedre regionen.

Omfattar af profytan 30x6 m.

Jordmån: sandblandad vittringsjord, jämförelsevist fint för 
delad.

Fuktigbetsgrad: 2/10.

Beskuggning: 1~2/5.

Marktemperatur: Se försök N:o 4 sid. ‘21—22.

Bestånd.
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Snårskiktet:

Corylus avellana e.
Rosa glauca Vill. *peropacifor- 

mis A. & M. e.

Högsta fältskiktet:

Juniperus communis e.

Mellersta fältskiktet:

liriza media s.
Avena pubescens t.
Ranunculus acris t- 
Achillea millefolium e.
Centaurea scabiosa e.
C repis prcemorsa e.

Lägsta fältskiktet:

Anthoxanthum odoratum s. 
Primula officinalis s.
Festuca avina t.
Cirsium acaule t.
Trifolium pratense t.
Viola hirta t.
Artennaria dioica e.
Anthyllis vulneraria e.
Anemone hepatica e- 
Artemisia campestris e. 
Colamintha acinos e.
Campanula rotundifolia e-

Till jämförelse 
afstånd från den 
teckning har i likhet med 
den 1909 vid upprepade 
kunna anses fullständiga.

Rosa canina L. *perstimulatidens 
Matss. v. perparcescens Matss. e. 

Rosa coriifolia Fr. *obtusata At. 
v. vanescentula Matss. e.

Rhamnus cathartica e.
Prunus spinosa e.

Festuca elatior v. psevdololiacea 
(Fr.) Hackel, e.

Origanum vulgare e.
Ranunculus polyanthemos e. 
Solidago virgaurea e.

Carex montana e.
Carlina vulgaris e- 
Leontdon hispidus e.
Fragaria viridis v. calycina Lois. e. 
Linum catharticnm e.
Medicago lupulina e. 
Melampyrum cristatum e.
Ononis arvensis e.
Origanum vulgare e.
Polygala amarellum e.
Potentilla ereda e.
Prunella vulgaris e.
Vicia cracca e.

en ståndortsanteckning på ett 
Nedanstående ståndortsan

den föregående under vegetationsperio- 
tillfällen kompletterats, och artlistorna

gjordes ytterligare 
förra af c:a 5 km.

Ståndortsanteckning: n:o 2. Profytan belägen norr om Klefva 
prästgård (jfr kartan sid. 17). Areal 30 X 25 m. Vittringsjorden
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täcker mer eller mindre fullständigt klefven, och buskarna utbreda 
sig merendels öfver dess kant bildande törnsnårartade partier (en 
del af profytan återgifves genom fig. 6).

Förf. foto.

Fig. 6. Parti af högbuskformationen norr om Klefva.

■

ssSsrc.is:-'-

mm

Öfre regionen.

Omfattar af profytan 30X5 m.

Jordmån: klapperbemängdt vittringsgrus med här och hvar 
framskjutande partier af klefven.

Fuktighetsgrad: 2/10.

Beskuggning: 2/6.

Bestånd.

Högsta fältskiktet.

Primus spinosa s.
Corrms sanguinea t.

Mellersta fältskiktet:

Poa compressa s.
Geranium sanguineum t 
Agrimonia eupatoria e.
Polygonatum officinale e.
Brachypodium pinnatum e.

Berberis vulgaris e. 
Corylus avellana e. 
Cotoneaster integerrima e.

Inula salicina e.
Phleum Buehmeri e.
Valeriana officinalis f. ad. tenui- 

foliam Vahl. e.



Lägsta fältskiktet:

Sedum acre s. Kubus ccesius t.
Artemisia campestris e. Clinopodium vulgare e.

Bottenskikt saknas. På kalkstenen Lecidea lurida och Lecanora 
calcar ea.

Mellanregionen.

Omfattar af profylan 30 x 15 m.; sluttningen lutar c:a 30° mot 
öster och sydost.

Jordmån: Vittringsgrus af kalkstenen; i allmänhet grof och
klapperbemängd.

Fuktighetsgrad: 3_4/in. 

Beskuggning: 4~5/5. 

Bestånd.

Snårskiktet:

Corylus avellana y.
Cornus sanguinea s.
Crataegus monogyna t.

s calycina Peterm. (Lind
man I) e.

* oxyacantha e.
Lonicera xylosteum e.
Pyrus malus e.

Högsta fältskiktet:

Corylus avellana (rotskott) e. 
Cornus sanguinea » e.

Mellersta fältskiktet.

Brachypodium pinnatum e. 
Campanula trachelium e. 
Chcerophyllum temulum e. 
Epipadis latifolia e.

Rosa canina L. *perstimulatidens 
Matss. v. perparcescens Matss. e. 

Prunus spinosa e.
* * inermis Blom-

qvist (i), e.
Rosa glaucaVi\l.*limitata Matss. e.

* * peropaciformis
A. & M. e.

Crataegus monogyna e. 
Viburnum opulus e.

Triticum cariinum f. gracilius 
Lge. e.

Poa nemoralis e.

Därjämte enstaka ungbuskar samt rotskott af Prunus spinosa, 
Corylus avellana och Cornus sanguinea.
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Lägsta fältskiktet:

Anemone hepatica r.
» nemorosa r.

Viola mirabilis t.
Carex montana e.
Clinopodium vulgäre (steril) e. 
Galium aparine e.

Vidare enstaka unga plantor 
samt Viburnum opulus, Berber\ 
Epifyter: Parmelia physodes e.,

Glechoma hederacea e.
Orobus niger e. (steril) 
Melampyrum silvaticum e. 
Melilotus officinalis e. 
Polggonatum officinale e.
Rubus ccesius e.

af Sorbus aucuparia, Ulmus montana 
:s vulgaris och Lonicera xylosteum. 
Physcia stellaris a adpressa Th. Fr. e.

Nedre regionen.

Buskregionen upphör nedåt utefter en väl markerad linje, där en 
naturlig, torr äng vidtager, som årligen betas (jfr tig. 6). Af prof- 
ytan omfattar den nedre regionen 30x5 m.

Jordmån: sandblandad, finare 
klapper af rödstenen här och hvar.

Fuktighetsgrad: 2/10. 

Beskuggning: 1-2/5.

Bestånd.

Högsta fältskiktet:

Juniperus communis e.

Mellersta fältskiktet:

Briza media r.
Avena pubescens s.

» pratensis e.
Festuca ovina s.
Plantago lanceolata s.
Ranunculus acris s.

» polyanthemos s.
Anthoxanthum odoratum t.
Poa pratensis t.

Lägsta fältskiktet:
Fragaria viridis s.

fördelad vittringsjord. Enstaka

Cotoneaster nigra e.

Cirsium acaule (fläckvis) r.
Silene nutans t.
Vicia cracca t.
Chrysanthemum leucanthemum e. 
Dactylis glomerata e.
Crepis prcemorsa e.
Hypochoeris maculata e.
Trifolium pratense e.
Plantago media e.

Lotus corniculatus t.



Linum catharticum t. 
Geranium sanguineum e. 
Medicago lupulina e.

Polygala amarellum e. 
Veronica chamcedrys e.

Det isolerade området af högbuskformationen på västra sidan (jfr 
kartan sid. 17) hyser en vegetation, som mycket nära öfverensstäm- 
mer med den nyss skildrade. Vid en ståndortsanteckning därstä
des skulle lämpligen samma indelningsprinciper, som ofvan til
lämpats, kunna göra sig gällande. Några för den öfre regionen 
anmärkningsvärda växter, som jag ej funnit inom motsvarande om
råde på östra sidan, äro: Sedum rupestre, Sedum album, Veronica 
spicata, Achillea millefolium f. nana fl. roseis, Bromus mollis f. nana, 
Cirsium acaule. 1 mellanregionen uppträder fläckvis ett botten
skikt af Hylocomium triquetrum och Ditrichum flexicaule. De flesta 
af de för motsvarande region i ståndortsanteckningarna n:o 1 och 
n:o 2 uppräknade växterna ingå här. Dessutom antecknades Cir
sium acaule v. caulescens, Allium ursinum (enstaka fläck y.), Carex 
silvatica e. Neottia nidus anis e. Buskvegetationen utmärkes flerstä
des af en utomordentlig täthet (beskuggning 6/s)- Buskarnas medel
höjd är 4 m. De tre sistnämnda humusväxterna tillhöra ett fuktigt 
område, som bildar gräns till nedre regionen; nära till denna 
sluta sig odlade fält. Öfverhufvud taget utmärkes det västliga 
området af större fuktighet (medelfuktighet för mellanregionen 
5 7io) än det ö stliga. Påfallande är äfven, att vegetationen inom 
det förra området i mindre grad präglas af xerofila karaktärer än 
inom det senare. Anledningen härtill är närmast, att det regnar 
mer på västra än på östra sluttningarna af Kinnekulle, hvilket åter 
beror därpå, att sydvästliga till västliga vindar inom Vänerns-om- 
rådet äro vanligare än sydöstliga till östliga, och att en uppåtsti
gande luftström, ur hvilken nederbörden utfälles, blir starkare när 
vinden blåser uppför sluttningen än när den blåser utför. Det 
regnar därför mest vid västliga vindar på Kinnekulles västra slutt
ning och mest vid östliga vindar på dess östra sluttning, ett för
hållande, som äfven är kändt af jordbrukare i trakten. Det har 
vidare varit frappant, att daggen — af lätt insedda orsaker — under 
torkperioder med lugn och klar väderlek om morgnarna kvarligger 
betydligt längre inom det västliga än inom det östliga området. 
Då detta förhållande, åtminstone enligt ett par iakttagna fall, ej i 
nämnvärd grad kompenseras af ett om aftnarna tidigare daggfall 
inom det östliga området, kommer under nämnda förhållanden
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den tid, marken är daggbetäckt, att vara längre inom det västliga 
än inom det östliga området. Möjligen bidrager äfven sistnämnda 
omständighet i någon mån till att göra det östliga området torrare 
än det västliga.

Af de meddelade ståndortsanteckningarna framgår att högbusk- 
formationen på det hela taget utmärker sig för en inom olika om
råden synnerligen likartadt utbildad vegetation, som på ett iögon
fallande sätt harmonierar med underlagets beskaffenhet. Karaktä
ristisk för formationens mellanregion är undervegetationens 
jämförelsevis stora artfattigdom. Denna står gifvetvis i när
maste samband med den af buskvegetationens täthet betingade ljus
bristen. En utomordentligt stark beskuggning gör sig näm
ligen flerstädes gällande. Särskildt är detta fallet inom det västliga 
områdets mellanregion, hvarför beskuggningsgraden därstädes äfven 
kunnat sättas till den högsta, 5/s, hvilket innebär, att vid fullt sol
sken ingen eller endast någon enstaka liten fläck af marken träffas 
af direkt påfallande solljus. Utom vårväxterna trifvas egentligen 
också inom mellanregionen endast ett antal skuggväxter. Såsom 
de mest karaktäristiska af dessa uppträda här Epipactis latifolia 
och Poet nemoralis, hvilka i enstaka exemplar förekomma öfver 
hela området. I öfrigt märkas sterila växter. En stor del af 
dessa torde härleda sig från öfre regionens växter, hvilkas sprid- 
ningsmöjligheter nedåt till mellanregionen underlättas genom un
derlagets sluttande beskaffenhet.

Sådana äro Aethusa cynapium, Allium oleraceum, Antennaria dioica, 
Melilotus officinalis, Origanum vulgare, Polygala amarellum, Poten- 
tilla verna, Triticum caninum. Under de försämrade belysningsvill- 
koren blifva i regeln Allium oleraceum, Antennaria dioica och Poten- 
tilla verna sterila. De öfriga komma stundom till blomning som 
skuggformer, förmodligen mindre fixerade. Så Triticum caninum 
f. gracilis Lge., Polygala amarellum f. fl. alb., Origanum vulgare 
f. ad pallescentem Schultz samt Melilotus officinalis forma och Aethusa 
cynapium forma. De båda senare hafva gestalten af spensliga dvärgar.

Bland växter, hvilka antagligen äro att betrakta som rena kul
turelement, märkas: Aethusa cynapium, Alyssum calycinum (jfr 
Witte III), Capsella bursa pastoris, Poa annua, Steltaria media. Med 
undantag af Aethusa cynapium, hvilken vunnit terräng och flerstä
des uppträder som en ganska karaktäristisk medlem af samhället, 
anträffas nyssnämnda växter endast sporadiskt.

Som en utpräglad skuggväxt uppträder Hedera helix. 1 busk-
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markens tätaste partier når den sin vackraste utbildning, men den 
förekommer vanligen krypande på marken. Särskildt inom det 
västliga området uppträder den flerstädes i yppig utbildning full
ständigt insvepande betydliga arealer af rasmarken i en tät, mörk
grön matta, som förkväfver all undervegetation. Den har mig ve
terligen ej här eller annorstädes på Kinnekulle under senaste tid 
anträffats blommande. Stundom finner man den klättrande på 
trädstammar nående en höjd al högst 3 å 4 m. Anmärkningsvärd! 
är, att de längsta och kraftigaste skotten vanligen befinna sig på 
stammarnas nordsida. Anledningen härtill torde dels kunna sättas 
i samband med växtens negativa heliotropism, dels med dess käns
lighet för af tidig vårsol betingad fysiologisk torka (Schimper l). 
Att särskildt den sistnämnda orsaken är al betydelse, har framgått 
af mina vid Here tillfällen gjorda iakttagelser, att hos klättrande 
individ sydsidans skott från den mot den fria expositionen svarande 
höjden torkat bort, under det att skottdelar på nordsidan vid samma 
höjd samtidigt lefvat kvar.

Ett anmärkningsvärdt förhållande är, att inom högbuskformationen 
epifytiska lafvar så godt som fullständigt saknas. Äfven 
annorstädes på Kinnekulle, särskildt inom löfängar på silurområ- 
det, kan man flerstädes göra samma iakttagelse. Det är påfallande, 
att se stammarna af l. ex. Primus spinosa och Populus tremula så 
godt som fullkomligt rena. Nämnda växter bruka ju, som bekant, 
hos oss i allmänhet eljest vara öfverhöljda af lafvar, den förra sär
skildt af Evernia prunastri, den senare af en mångfald olika arter. 
Jag har ej kunnat finna en rimlig anledning till nämnda egendom
liga förhållande, utan får nöja mig med att endast påpeka det
samma.

På de platser, där buskvegetationen afverkas, utvecklas synner
ligen hastigt en rik örtvegetation. Till belysande af hvilken mängd 
växter, som kunna sammanträngas på en liten fläck, meddelas en 
anteckning från ett afverkningsområde n. om Martorps kvarn. På 
en profyta af endast 2 x 1 V2 m:s storlek funnos den 4/„ 09 följande 
växter:

Anemone hepatica r. 
Fragaria uesca r.
Primula officinalis s. (7 ex.) 
Gagea lutea e.
Alchemilla filicaulis e.

Carex glauca e. (del af ind. m.
flera inflorescenser)

Berberis vulgaris e. (ungplanta) 
Corglus avellana e. (rotskott) 
Veronica officinalis e.
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Rubiis ca’sius e. 
Anemone nemorosa r. 
Viola canina r.

Ranunculus acris e.
Rosa spec. e. (ungplanta) 
Spircea filipendula e. 
Plantago lanceolata e.hirta t. (5 ex.) 

Geranium silvaticum e. 
Prunella vulgaris e. Hylocomium squarrosum e.

major e-

En stor del af dessa växter undertryckas snart i konkurrensen 
med rot- och stubbskott från de afverkade buskarna; efter endast 
ett fåtal år sluta sig dessa åter tillsammans. En så stor massa väx
ter sammanträngda på en liten fläck finner man emellertid ofta 
äfven på naturliga partier af rasmarken, på här och hvar uppträ
dande öppna fläckar, där underlagets beskaffenhet, blockstalp med 
tunt jordlager, hindrar buskarnas sammanslutning.

De sydländta »halffärdiga raukarna» (Holm & Munthe I. p. 132) 
förtjäna särskild uppmärksamhet såsom extremt torra lokaler. 
På kalkstenens sldflika afsatser (jfr fig. 7, sid. 43) förekommer ofta 
ett tunt lager snustorr vittringsjord, i regeln fullständigt naken, men 
stundom kan på densamma en sparsam mer eller mindre förkrympt 
vegetation finna fäste och näring. Den 9/s 09 antecknades på en 
afsats mot söder, belägen under ett taklikt utsprång:

Cotoneaster nigra e. Artemisia campeslris e.
Sedum annuum t. Sedum album t.
Echinospermum lappula e. (för- Poa compressa e.

torkad, men med mogna frön) Potentilla verna e.

På själfva kalkstenen förekommo enstaka: Lecidea rupestris, 
Collema furvum och Lecanora calcarea.

ÖFVERGÅNGSFORMATIONER.

De öfvergångsformationer, som här afses, närma sig mer eller 
mindre lunddälder, hassellundar, örtbackar och alfvaret. 
Vidare har uppmärksamhet ägnats åt anslutande mer eller mindre 
hydrofila samhällen.

Lunddälder.

Till lunddäldliknande partier öfvergår högbuskformationen t. ex. 
vid Stora och Lilla Brattfors. Här halva bäckar utgräft mindre
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dalar i rasmarken. I sin öfre del är klefven renspolad, och de 
raukliknande partierna framträda ofta vackert (selig. 7). Buskarna 
stå spridda i grupper, öfver dem höjer sig ett glest skogsskikt af

Förr. foto.
Fig. 7. Öfre delen af den undre rödstensklefven med »halffärdiga raukar».

(Stora Brattfors).

Fraxinus excelsior, Ulinus montana, Populus tremula och Sorbus 
suecica. Vegetationen är utbildad i mesofil riktning. Såsom karak
täristiska för undervegetationen kunna anföras: Anemone ranuncu- 
loides, Corydalis fabacea, Gagea lutea, Actcea spicata, Ajuga pyrami
dalis, Carex digitata, Glechoma hederacea, Lathrcea squamaria, Lu- 
zula pilosa, Sanicula europcea, Viola riviniana, Paris quadrifolia, 
Orobus vernus, Ranunculus auricomus.

Hassel lundar.
Där rasmarken nedåt öfvergår till jämförelsevis plan mark, ut

breder sig högbuskformationen stundom till hassellundar. Jorden 
är på sådana lokaler frisk eller fuktig och rik på näringsämnen 
(jfr jordanalys n:o 3, sid. 19). Vegetationen undergår en förän
dring i följande afseenden. Mer eller mindre utpräglade xerofyter 
träda tillbaka. Af buskarna blir Corylus avellana så godt som alle-
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narådande; den når en medelhöjd af 5 m. Öfver det täta snår
skiktet höjer sig ett glest skogsskikt af Populus tremula. I under
vegetationen äro flertalet växter sterila. Vårfloran är jämförelsevis 
svagt representerad. Karaktäristiska äro ett antal skugg- och hu
musväxter såsom: Allium ursinum (på enstaka fläckar fullständigt 
dominerande), Listera ovata, Carex silvatica och Neottia nidus avis. 
Marken är ofta genomskuren af mullvadsgångar samt rik på dagg
maskar och insekter. — En föreställning om undervegetationen 
gifver fig. 8.

,r-
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Förf. foto.
Fig. 8. Detalj af hassellund mellan St. och L. Brattfors. 25/e 09. 

Allium ursinum, Lathrcea squamaria (fröspridningsstadium), Paris quadri- 
folia (steril), Geranium siluaticum (steril), Spircea ulmaria (steril), Ane

mone nemorosa. — I förgrunden jordhög efter mullvadar.

Örtbackar.

Den sammanhängande buskvegetationen upplöser sig stundom i 
enstaka buskkomplex, mellan hvilka utbreda sig mer eller mindre 
kala partier af rasmarken. Dessa områden kunna betecknas såsom 
örtbackar eller örtbackar stående på gränsen till törn
snår. Vegetationstäcket är merendels ej slutet. Örtvegetationen 
är jämförelsevis artrik, gräsen träda tillbaka. På ett mindre om



råde vid Martorps kvarn, delvis återgifvet i förgrunden af fig. 9 
antecknades d. 7/e 09 följande växter: Prunus spinosa s. (låga 
c:a y2 m. höga stammar), Berberis vulgaris e., Ribes grossularia e., 
Hieracium pilosella e., Anemone bepalica e., Melica nutans e., Lotus 
corniculatus e., Potggata amarellum f. fl, alb. e. Vinterståndare (Ser- 

nander, II): Carlina vulgaris e., Centaurea scabiosa e., Artemisia 
campestris e., Verbascum nigrum e., Achillea millefolium e. — An
gående substratets beskaffenhet, jämför jordanalys n:o 2, sid. 19.

På ett likartadt område sj'dost om Österplana kyrka antecknades 
den 12/7 09 följande växter: Berberis vulgaris t., Juniperus communis

■
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Förf. foto.
Fig. 9. Örtbacke—törnsnårformation, i bakgrunden öfvergående till hög- 
buskformation. Till vänster vid klefven och i förgrunden Primus spinosa 

blommande. Martorp 4/c 09.

t., Cratcegus monoggna v. pinnatifida Hn. e., Rosa canina L. *stimu- 
latidens Matss. v. parcescens Matss. e., Rubus idams s., Anemone he- 
patica s., Avena pratensis s., Crepis prwmorsa s., Fragaria viridis s., 
Hieracium pilosella s., Poa pratensis s., Thymus serpyllum (strödda 
lläckar), Cirsium acaule t., Festuca rubra t., Galium verum t., Ranun
culus polyanthemos t., Tussilago farfara t., Agrimonia eupatoria e., 
Achillea millefolium e., Anthyllis vulneraria e., Antennaria dioica e., 
Carlina vulgaris e., Geranium columbinum e., Fragaria vesca e., Me- 
dicago lupulina e., Poa compressa e., Trichera arvensis e. — Om 
marktemperaturen se försök n:o 8 sid. 21—22.
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Öfvergång-slormationer till alf'varet.

Inom vissa områden, t. ex. mellan Brattforsbäckarna, utbreder 
sig buskvegetationen från mellanregionen uppåt öfver den öfre re
gionen och kalkplatån. På hällmarken undergår vegetationen en i 
fysiognomiskt afseende iögonfallande förändring (fig. 10). Det 
slutna snårskiktet upplöser sig i större eller mindre grupper, skilda 
genom öppna områden, hvilka hysa en särdeles växlande vegeta
tion. De flesta af högbuskformationens buskar återfinnas här. Som 
karaktärselement tillkomma Quercus pedunculata, hvilken uppträder 
i låga, c:a 1 m. höga, buskliknande individ (jfr fig. 10), samt af

*■ •

Förf. foto.
Fig. 10. Öfvergångsområde till alfvaret. I förgrunden karaktäristiskt, c:a 

1 m. högt, buskliknande individ-af Quercus pedunculata. Vidare Junipc- 
rus communis och Corylus avellana.

Rosa-arter, R. cinnamomea L. v. Ig pica LeflI och R. mollis Sm. 
*nigrans Matss., af hvilka den förstnämnda är särskildt vanlig. 
Buskarnas medelhöjd sjunker till 2 m. Den mellan buskgrupperna 
uppträdande vegetationens olikartade utbildning står i samband 
med det täckande jordlagrets mäktighet. På fläckvis uppträdande 
kal eller blott med etl c:a 1/t dm. tjockt moss- och lafskikt betäckt 
häll märkas: Alyssum calycinum, Arenaria gothica, Androsace sep- 
tentrionalis, Bromus mollis f. nana, Calamintha acinos, Hutchinsia 
petrcca, Saxifraga tridactylites f. exilis Poll., Sedum album, Sedum
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rupeslre, Stereodon cupressiforme v. Vaucheri, Cladonia furcata, Pelti- 
gera rufescens, Lecanora brncteata. På mäktigare jordlager (af c:a 
2 dm:s djup) vidtager en vegetation närstående alfvarängens 
(Witte II). Inom alfvarängliknande partier framträda: Brachypo- 
dium pinnatum, Cirsium acaule, Fragaria viridis, Inula salicina, 
Spircca fdipendula. Enstaka hafva anträffats: Orchis sambucina, 
Pulsatilla vulgaris, Potentilla rupestris, Cirsium heterophyllum. Inom 
den merendels slutna vegetationen uppträda ej sällan egendomliga 
låga depressioner, där den rödaktiga vittringsjorden ligger naken 
saknande all högre vegetation.

En ekologisk motsvarighet till ofvan kort karaktäriserade forma- 
tionstyp utgöra af Hesselman (II) skildrade gottländska hällmarks- 
samhällen.

I detta samband må vidare i högbuskformationen uppträdande eller 
till densamma sig slutande m- 1. m. liydrofila samhällen omnäm
nas. Sådana uppträda här och hvar i formationens nedre region, men 
de äro vanligen af ringa utsträckning och förorsaka knappast märk
bara afbrott i samhällets fysiognomi; de äro i allmänhet bundna 
vid i dagen trädande, afloppslösa källdrag. Kring dessa uppstå 
edafier, där växter sådana som Cardamine amara, Carex pallescens, 
C ar ex dioica, Glyceria ftuitans vanligen äro företrädda. En anmärk
ningsvärd växt, hvilken anträffats i flere exemplar vid en dylik 
källdragsedafid, är Bellis perennis (fyndorten belägen mellan St. 
och Lilla Brattfors). Huruvida växten här uppträder subspontant (dess 
förekomstsätt i Västergötland enl. Rudberg i), eller den är att be
trakta såsom vild, är gifvetvis ej lätt att afgöra. För det senare 
antagandet talar, att växten, hvars frukter sakna speciella sprid- 
ningsanordningar, förekommer på en naturlig från människobonin
gar aflägsen fyndort.

Inom ett område, beläget mellan Martorp och L. Brattfors, öfver- 
går buskmarken i sin nedre del till kärr. Bland öfvergångsområ- 
dets karaktärsväxter märkas: Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Ju
niperus communis, Rhamnus frangula, Spircca ulmaria, Pyrola rotun- 
difolia, Ranunculus acris, Pinguicula vulgaris, Molinia caerulea, Carex 
flava, C. pallescens, C. echinata, Astrophyllum cuspidatum. I kärr- 
randen: Myrica gale, Vaccinium uliginosum, Orchis incarnata, Par- 
nassia palustris, Peucedanum palustre, Cirsium palustre, Comarum 
palustre m. fl. 1 själfva kärret dominera Carices (C. Goodenoughii, 
C. rostrata m. fl.), ett bottenskikt bildas af Amblystegier (Amblyste- 
gium scorpioides och A. intermedium)• Kärrtypen är ett Caricetum
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amblystegiosum. — Den till buskmarken gränsande, öppna, vanligen 
jämförelsevis torra ängsvegetationen (jfr ståndortsanteckningarna, 
nedre regionen) öfvergår stundom — så t. ex. norr om Klefva —- 
till fuktiga, tufviga ängar. Xerofda element träda tillbaka för några 
mesohydrofiler, bland hvilka särskildt må anföras: Herminium monor- 
chis, Ophrys myodes och Epipactis palustris.

SPECIELLA UNDERSÖKNINGAR.

1. Lifsformernas statistik.

Under de senaste åren har, som bekant, genom dansken Raun- 
kiver (I, II, III) införts en ny intressant metod i den växtgeogra
fiska forskningen- Raunki.er utgår därifrån, att i de flesta fall 
inom olika områden uppstår en för växterna ogynnsam period. 
Denna betingas af klimatiska faktorer. De viktigaste af dessa äro 
nederbörd och temperatur. För att på ett åskådligt sätt karaktä
risera ett område med hänsyn till nämnda faktorer betjänar sig 
Raunkler af hydrotermfigurer (jfr i det föregående sid. 24). Nu äro 
emellertid växternas tillpassningar till klimatet af mångfaldigt slag, 
af yttre och inre natur. En enhetlig utgångspunkt för sina under
sökningar finner Raunki.er i det sätt, hvarpå växten skyddar öf- 
verlefvande knoppar och skottspetsar under den ogynnsamma års
tiden, »den ugunstige Aarstid». Med hänsyn därtill uppställer han 
sina lifsformer, hvilka han för praktiskt behof sammanför till 10 
hufvudklasser : Stamsukkulenter, Epifyter, Mega-Mesofanerofyter, Na- 
nofanerofyter, Chamsefyter, Hemikryptofyter, Geofyter, Helo-Hydro- 
fyter Therofyter (Raunkier II, p. 45). Om man nu analyserar ett om
rådes flora med afseende på lifsformerna, och i en grafisk tabell åter- 
gifver deras procentiska fördelning erhålles ett »biologiskt spektrum». 
(Jfr nedan sid. 50. I tabellens öfversta rad angifves enligt R:s metod de 
ofvannämnda 10 klasserna genom resp. begynnelsebokstäfver.) Detta 
är enligt Raunkler ett troget uttryck för ifrågavarande områdes 
växtklimat. Förelåge därför ett fullständigt statistiskt material, an
ser han det möjligt att karaktärisera jordens skilda områden med 
hänsyn till växtklimatet, och han uppställer som ett slutmål »en 
biologisk Plantegeografi paa Basis af Livsformernes Statistik» (Raun- 
kler II. sid. 79).
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Vid tillämpningen af sina teorier har Raunkler erhållit positiva 
resultat al högt intresse. Med tydlighet synes framgå, att lifsfor- 
mernas statistik utgör ett tillförlitligt medel att karaktärisera om
råden utmärkta al större klimatiska motsättningar med hänsyn till 
växtklimatet.

Emellertid har Raunklers metod blifvit föremål för kritik sär- 
skildt at Warming (IV). Han framhåller bland annat, att växt
världens utbildning inom olika områden ej allenast står i samband 
med klimatiska förhållanden, utan äfven i hög grad är beroende af 
historiska och edafiska faktorer, och att lifsformerna under sådana 
omständigheter ej kunna gifva ett troget uttryck åt växtklimatet. 
Sin slutkritik samlar Warming (IV, p. 25) i följande sats: »Der er 
saaledes vistnok forskellige Vanskeligheder ved at faa et paalide- 
ligt, videnskabeligt Resultat angaaende »Planteklimaet» frem ved 
Raunklers Metode, og jeg troer, at man hellere maa nöjes med at 
studere Forholdet mellem Livsformer i de forskellige, af Klima, 
Jordhund m. m. betingede Samfund, som ethvert Land har flere 
af, selv med fullsfiendig ens Klima, eller i alt Fald — begynde 
med Samfunds-Studierne og med dem som Udgangspunkt gaa videre».

Ehuru Raunkler (III) sedan med framgång gendrifvit Warmings 
kritik, torde det dock ligga mycket berättigadt i densamma. Sär
skildi kan del häfdande al de växtgeografiska enheternas, samhäl
lenas betydelse som utgångspunkt vid växtgeografiska 
forskningar af denna art, som genom Warmings kritik kommit 
till uttryck, anses innebära ett viktigt principuttalande. Warmings 
kritik inbjuder äfven osökt att pröfva Raunklers metod vid forma
tionsstudier. Jag har företagit några undersökningar i denna riktning; 
särskildt har jag velat undersöka, i hvad mån »lifsformernas statis
tik» kunde användas såsom jämförelsematerial för karaktäriseran
det af ett enskildt samhälle, högbuskformationen, i förhållande till 
andra samhällen. Impulsen till dessa undersökningar erhöll jag 
genom professor Sernanders föreläsningar öfver »den nordiska 
vegetationens lifsformer» höstterminen 1909.

Såsom tvenne formationstyper lämpliga att jämföra högbuskfor- 
mationen med valdes alfvaret och löfängen. Det är nämligen å priori på- 
lugligt, att högbuskformationen i förhallande till nämnda väl under
sökta formationstyper kan betraktas såsom ett ekologiskt mellanled, 
något som, för att nämna ett exempel, redan framgår af skogsskik- 
tels förhållande inom resp. samhällen. Det syntes mig därför vara 
af särskildt intresse att kontrollera, huruvida äfven beträffande lifs-
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formerna nämnda samhällens ekologiska ställning skulle komma 
till uttryck.

Antal
arter S E MM M N Ch H G HH Th

Svdsvenska alfvaret ........ 410 — — 6 1 3 55 8 6 21

Högbuskformationen ........ 192 — — 3 11 — 3 63 10 — 10

Löfäng (Kinnekulle)............. 133 — 8 11 — 1 66 10 — 4

» (Uppland, Vårdsätra) 72 — _ 8 12 — 3 67 8 — 1

Danmark ................................. 1,084 — 0,1 1 3 3 3 50 11 11 18

Normalspektrum .................. 400 1 3 6 17 20 9 27 3 1 13

Af ofvanstående biologiska spektra äro de båda nedersta upp
ställda efter Raunki.er (II). Alfvarväxternas uppdelning är baserad 
på Wittes (i) förteckning. Inom högbuskformationen och löfäng- 
arna hafva lifsformerna studerats dels ute i naturen, dels etter pres- 
sadt material.

Ofvan uppställda samhällen utmärkas samtliga af hög hemikryp- 
tofytprocent. De visa sig därigenom tillhöra den för tempererade 
områden karaktäristiska hufvudtyp af växtklimat, som Raunki.er 
(II, p. 53) kallat hemikryptofytklimatet. Vid en jämförelse af pro
centsiffrorna i öfrigt påkallar therofyterna särskild uppmärksamhet. 
Det visar sig tydligen här, hvilket äfven framgår af Raunkeers un
dersökningar, att ett torrt och varmt substrat med mer eller mindre 
öppet vegetationstäcke höjer therofytprocenten. I enlighet därmed 
visar alfvaret den högsta therofytprocenten, löfängarna den lägsta, 
under det att högbuskformationen intager en mellanställning. Äf
ven trädvegetationens (megamesofanerofyternas) förhållande inom 
de jämförda formationerna kommer till tydligt uttryck. Procent
siffrorna visa en successiv stegring fast i omvänd riktning i förhål
lande till therofyternas procentsiffror, hvaraf framgår, att mega-me- 
sofanerofyternas lifsvillkor förbättras samtidigt som therofyternas 
försämras. Vi få alltså beträffande alfvaret högsta therofytprocenten 
och lägsta mega-mesofanerofvtprocenten; hos löfängarna äger ett 
motsatt förhållande rum, under det att högbuskformationen med 
afseende på nämnda lifsformer intager en tydlig mellan
ställning. Fördelningen af nyss angifna lifsformer inom ifråga
varande samhällen motsvarar tydligen vissa för resp. samhällen 
olikartade ekologiska villkor. Då dessa i förevarande fall ej i första 
hand kunna anses modifieras af inom resp. samhällen olikartade
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klimatiska förhållanden, äro de närmast att sätta i samband med 
edafiska faktorer. Af ofvan anställda försök synes därför framgå, 
att om i formationsspektra från under likartade klimatiska förhål
landen uppträdande naturliga växtformationer större afvikelser före
finnas med afseende på resp. lifsformers fördelning inom resp. for
mationer, så äro dessa större afvikelser ett uttryck för inom resp. 
samhällen rådande olikartade edafiska faktorer. Ett afgörande be
dömande af den här vunna erfarenhetens allmängiltighet och ett 
närmare värdesättande af den noggrannhet, hvarmed de biologiska 
spektra i allmänhet afspegla inom enskilda växtformationer rådande 
edafiska (och eventuellt andra) faktorer, torde emellertid blifva en 
möjlighet, först när ett rikligt statistiskt material föreligger. Äfven 
mindre fluktuationer i lifsformernas procentiska fördelning torde 
då kunna uppskattas oeh tagas i anspråk för ett närmare karak
täriserande af enskilda växtformationer.

*

2. Bidrag till buskarnas ekologi.

Formationens buskar representera en jämförelsevis enhetlig typ. 
Med utgångspunkt från den terminologi inom lignosgruppen, som 
uppställts af Warming (III) och efter honom kan anses hafva vun
nit burskap, äro de närmast att räkna till hans grupp 2, »Busken 
(frutex)», hvilken utmärkes därigenom, att den har »flere jsembyr- 
dige eller ens Stammer fra Grunden». Begreppet buske tages så
lunda här i inskränkt bemärkelse i motsats till »Dvtergbuske», 
»Krybbuske» etc.1 2

Svårigheten att åstadkomma en ur ekologisk synpunkt ända
målsenlig indelning af vedväxterna framträder äfven inom den grupp, 
hvarom här är fråga. Warming (1. c.) tillägger äfven till ofvan 
angifna fragmentariska definition: »med mange forskjellige Typer». 
Framförallt kan förhållandet mellan träd och buske anses obestämdt. 
Fj sällen häfdas också den uppfattningen, att mellan träd och buske 
ej gifves någon bestämd gräns. Emellertid fick jag redan från 
början af mina undersökningar klart för mig, att åtminstone med 
afseende på vissa arter en sådan bestämd gräns existerade, och att 
man för olika arter kunde antaga bestämda inre anlag i den ena

1 Warming uppdelar (1. c. pp. 269—270) vedväxterna i följande grupper: 1 Trieet,
2 Busken (frutex), 3 De forvedede Lianer, 4 Staengel-Sukkulenterne, 5 Dvärgbuske 
(fruticuli), 6 Krybbuske, 7 Udlöbérbuske 8 Halvbuske (suffrutices).



eller andra riktningen. Den väg, på hvilken man tillförlitligast 
kunde nå fram till kännedomen om de olika organisationstyperna 
i berörda hänseende, syntes mig vara att följa utvecklingen afung- 
domsformerna.

Af i enlighet med denna princip utförda undersökningar har 
framgått, att vissa arter, då de växa under naturliga för
hållanden, alltid hos oss äro buskar både till sin utveck
ling och habitus, under det att andra till sin utveckling 
och ofta äfven habituellt närma sig trädtypen. I öfverens- 
stämmelse härmed kallar jag de förra typiska buskar, de senare 
träd artade buskar. Inom dessa undergrupper fördela sig for
mationens buskar på följande sätt:

Typiska buskar. Trädariade buskar.
Berberis vulgaris 
Viburnum opulus 
Corylus avellana 
Lonicera xylosteum 
Cotoneaster 
Rosa
Cornus sanguinea

Rhamnus cathartica 
Crakcgus 
Prunus spinosa 
Rhamnus frangula 
Juniperus communis

Typiska buskar. Gemensamtför dessa är, att utvecklingen af 
ungplantans hufvudaxel afbrytes, hvarvid basal långskott
alstring inträder. De basala långskotten, hvilka utgå från 
hj ärtblad sregionen, hafva en kraftig tillväxt och utvecklas 
till sinsemellan likvärdiga stammar, hvilka förr eller se
nare fullständigt undertrycka hufvudaxeln. Till sin allmänna 
organisation erinra de typiska buskarna om örter med radix mul- 
ticeps. Mellan de förra och de senare synas med afseende på skot
tens varaktighet de s. k. turionbuskarna (jfr i det följande sid. 54 
Drudes »Schösslingssträucher») utgöra ett förbindelseled. — Vid 
skottutvecklingen framträder ofta en utpräglad periodicitet.

De periodiska växlingarna i växternas lif hafva, som bekant, sär- 
skildt studerats af Areschoug (II, III). Han urskiljer (II. pp. 1—2) 
hos alla växter trenne perioder: förstärknings-, förgrenings- och 
fortplantningsstadiet. Beträffande förstärkningsfenomenen ur
skiljer sedan Nilsson (I, pp. 37 o- 45) ett primärt och ett sekun 
därt förstärkningsstadium. Det primära förstärkningsstadiet 
har senare närmare definierats och uppdelats af Sylvén (i, II). Han 
indelar detsamma i gronings-, groddplants- och ungplants-
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stadiet och lämnar det blomningen omedelbart föregående för- 
greningsstadiet utan afseende (Sylvén I, p. 4).

Nu är emellertid, såsom framhållits af Areschoug (III, p. 72), 
karaktäristiskt för vedväxterna, att fortplantningen inträder först 
»nachdem das ausdauernde Zweig system eine sehr grosse Ent
wicklung erreicht hat.» Förgreningsstadiet blir därför i allmänhet 
hos dessa växter af en mycket påfallande längd. Hvad de typiska 
buskarna angår, gifver sig förgreningsstadiet i de flesta fall äfven 
till känna såsom en nedåt väl afgränsad period, som, om man ut
går från den ofvannämnda SvLVÉxska uppdelningen, synes mig 
böra skiljas från ungplantsstadiet. På detta senare stadium sker 
nämligen hos de typiska buskarna i och med utvecklingen af de 
basala långskotten ett anmärkningsvärdt afbrott i ungplantans lif. 
Ungplantan ernår nämligen genom de basala långskottens utveck
ling buskform, och det vegetativa uppbyggandet blir därefter ett 
från det föregående synnerligen afvikande. För denna senare 
period af ungplantsstadiet, som inträffar i och med de ba
sala långskottens utveckling och varar till dess växten in
träder i blomning har jag upptagit Areschougs term förgre- 
ningsstadium. Såsom ekologisk typ kan växten under detta 
skede kallas ungbuske.

Trädartade buskar. Till skillnad från föregående grupps represen
tanter utmärkas hithörande buskar därigenom, att ungplantans 
hufvudaxel vid utvecklingen ej undertryckes, utan åtmin
stone till sin nedre del ingår i den blifvande busken. Bus
kens uppbyggande sker successivt genom utbildning af 
sidogrenar. Dessa äro ej lokaliserade till en basal region 
och hafva ej iögonfallande snabb tillväxt. — Af den lämnade 
definitionen framgår, att ett nedåt afgränsadt stadium, likvärdigt 
med föregående grupps ungbuskstadium, här bortfaller. Utveck
lingen sker successivt utan väsentliga omkastningar. Genom en 
mer eller mindre tydligt utbildad perdurerande hufvudstam leda 
dessa buskar öfver till träden, med hvilka de stundom äfven ha- 
bituellt öfverensstämma. I ekologiskt hänseende kunna de skiljas 
från träden därigenom, att de under normala förhållanden tillhöra 
ett lägre skikt (jfr Raunkler I, p. 40, mesofanerofyter och mikro- 
fanerofyter).

Återgående till Warmings indelning af vedväxterna (jfr sid. 5l) 
finner jag alltså i konsekvens med nyss lämnade framställning, att 
hans grupp 2 Busken (frutex) kan indelas i tvenne väl skilda grup-
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per: typiska buskar och trädartade buskar- Mot Warmings 

indelning kan ur logisk synpunkt invändas, att hans grupp 2 Bus
ken (frutex) såsom indelningsled likställes med de i indelningen föl
jande dvärgbuskar, krvpbuskar etc., hvilka ju emellertid äfven äro 
buskar, eller med andra ord: i den gifna indelningen utesluta in- 
delningslemmarna hvarandra ej. Riktigare synes mig därför vara 
att sammanfatta de olika buskgrupperna under den gemensamma 
termen buskar, hvarunder sedan som undergrupper kunna upp
föras: trädartade buskar, typiska buskar, dvärgbuskar o. s. v.

Den af Drude (II) lämnade indelningen af vedväxterna (äfven 
upptagen hos Kirchner, Loew och Schröter I, p. 10) synes mig, 
hvad de högre buskarna angår, ej tillfredsställande. Särskildt skulle 
jag vilja opponera mig emot, att under gruppen »Schösslingssträu- 
cher» (Drude 1. c. p. 37) sammanföras sådana ekologiskt jämfö
relsevis väl skilda typer som Rubus och Rosa. Såsom typiska re
presentanter för »die Schösslingssträucher» nämner han Rubi, »die 
Brombeersträucher», men tillägger (p. 37) »Ihnen stehen aber sehr 
nahe solche, welche ihre blühenden Achsen länger erhalten, mehr
mals blühen, sich dabei reicher verzweigen und dann den norma
len Sträuchern sehr gleichen, nur mit der Hinzufügung, dass bei 
geordneter Vegetation stets junge, aus dem Wurzelstock2 hervor
tretende Schösslinge in rascher Aufeinanderfolge die alten blühenden 
Stämme zu ersetzen bestrebt sind. So zeigen es unsere wilden 
Rosen, welche mit den erstgenannten zusammen unter der Form
der Schösslingssträucher----------- von den in langsamer Erneuerung
durch Verjüngungssprosse wachsenden Sträuchern unterschieden 
werden mögen.» Emellertid har af mina undersökningar framgått, 
att just den sträfvan att ersätta äldre stamdelar genom från rot
halsen utgående hastigt växande basala långskott, hvarom Drude 

i anförda citat talar, är ett för samtliga under min grupp »typiska 1 
buskar» fallande representanter karaktäristiskt drag. Dessa senare 
skulle alltså i konsekvens med Drude’s framställning äfven föras 
till hans grupp »Schösslingssträucher», och man skulle alltså un
der ett begrepp få sammanförda hvarandra ekologiskt så pass olik
artade typer, som t. ex. Rubus och Viburnum. Jag kan därför i 
denna punkt ej finna Drudes indelning ändamålsenlig. Termen 
»Schösslingssträucher», på svenska »turionbuskar», såsom särskild 1

1 1. Bäume, 2. Sträucher, 3. Zwergsträucher, 4. Schösslingssträucher.
De buskar, som här afses, hafva ej »Wurzelstock», rättare vore att använda 

något af uttrycken »vielköpfige Wurzel» eller »Wurzelkrone».
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benämning för de buskar, som hafva 2-årig skottutveckling af Ru- 
bus-typ, sjmes mig däremot lämplig och användbar (jfr Warming

1. c., hvilken uppför turionbuskarna under halfbuskar, men erkän
ner de förras jämförelsevis fristående ställning).

Förstärkningsstadiets längd är i hög grad beroende af yttre faktorer 
och generella bestämningar kunna för naturligt växande individ ej 
göras. Såsom ett approximativt medeltal 
kan angifvas 10 år. Angående yttre fak
torers inflytande på förstärkningsstadiets 
längd kan jäg exempelvis hänvisa till Ber
beris vulgaris, hvars ungdomsstadier visat 
sig bäst ägnade för åldersbestämningar. I 
högbuskformationens täta bestånd har den 
ännu vid en ålder af c:a 10 år ofta ej 
uppnått förgreningsstadiet, utan har en 
vanligen monopodialt utbildad, svag, mer 
eller mindre nedliggande hufvudstam med 
spetsställd bladrosett (lig. Il)- Under sär- 
skildt gynnsamma omständigheter behöfver 
Berberis vulgaris för att uppnå förgrenings
stadiet 5 å 6 år. — Beträffande buskarna 
är det särskildt påfallande, hvilka olikar
tade resultat man kommer till, om man 
jämför utvecklingen af naturligt växande 
och odladt material. Så anför t. ex.
Tischler (I p. 606) angående nyssnämnda 
buske, Berberis vulgaris, att den redan 
tredje året bildar »sehr buschige Stämm- 
chen» och tillägger vidare: »so wird in 
wenigen Jahren ein stattlicher Busch aus 
unserer Berberitze.» En hastigare utveck
ling torde i nämnda fall äfven stå i sam
band med ett varmare klimat (Heidelberg).

Förökning. Med afseende på reproduk
tionen äro antagligen yttre faktorer, främst
edafiska, af stor betydelse. Det är näm- Fi8- Minst 10-årigt, mono- 

. podialt utveckladt skuggexem-
ligen anmärkningsvärd t, att t. ex. Corylus piaraf ßerftens vulgaris— (*/,).

avellana och .Rosa-arter inom högbuskfor- 1
1 Som bekant användes alltjämt ofta uttrycket föryngring liktydigt med för

ökning eller reproduktion. Det olämpliga häri har redan framhållits af Hag-
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mationen naiva en utpräglad benägenhet för vegetativ förökning 
genom rotskottsalstring. Vid en jämförelse af de nämnda växter
nas förhållande i detta afseende på andra trakter har detta varit 
påfallande. Så har jag i Stockholms- och Uppsalatrakten jämfö
relsevis sällan iakttagit vegetativ förökning af nämnda buskar, där
emot ofta fröplantor. Inom hö; 
buskarna beträffande förökningen

1. Endast fruktifikativ förökning: 
Berberis vulgaris 
Juniperus communis 
Rhamnus cathartica 

» frangula 
Lonicera xylosteum 
Cratccgus 
Cotoneaster

buskformationen förhålla sig 
på följande sätt:

2. Hufvudsakiigen vegetativ förökning: 
Primus spinosa 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Rosa

3. Hufvudsakiigen fruktifikativ och 
därjämte vegetativ förökning: 

Viburnum opulus

Angående representanterna för grupp 1 märkes, att Rhamnus 
frangula enligt Warming (I, p. 55) bildar rotskott. Att så är för
hållandet har jag ej funnit bekräftadt. Vidare vill jag beträffande 
Cotoneaster-arterna anmärka, att för dem möjligheten af vegetativ 
förökning ej synes utesluten- I enstaka fall har nämligen iaktta
gits rotslående nedliggande grenar (jfr fig. 18 sid. 65). Cotoneaster 
vulgaris skulle enligt Warming (I, p. 54) äfven höra till de buskar, 
som bilda rotskott. Sådana ha ej iakttagits, i hvarje fall torde 
rotskottsalstringen vara sällsynt och ej spela någon större roll för 
växten. Den ende representanten för grupp 3, Viburnum opulusr 
är särskildt anmärkningsvärd. Dess vegetativa förökningssätt är 
att jämföra med det hos Ribes atpinum. Men under det att hos 
den senare den vegetativa individbildningen i regeln försiggår hos 
äldre individ, hvilkas bågböjda grenar, då de nå marken, ofta 
blifva rotslående och sedermera gifva upphof till nya själfständigt 
lefvande individ, försiggår den hos Viburnum opulus vanligen på 
ett tidigt stadium. Det skottsystem, som återgifves genom fig. 12, 
härleder sig från ett skuggexemplar (jfr sid. 62) på förgreningssta- 
diet. Inom grupp 2 äro representanterna uppförda i den ord

li'nd I, p. 56: »föryngringen okar grenmassan, men icke individantalet. Det sist
nämnda gör däremot repiodnktionen, som kan ske genom afläggare eller genom 
frön.»
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ning, efter hvilken den vegetativa förökningen gör sig gällande. 
Mest framträder den hos Primus spinosa, minst hos 7?osa-arterna.

I den följande framställningen af enskilda arters utveckling har 
jag i allmänhet ej uppehållit mig vid gronings- och groddplants-

Fig. 12. Ungt, på vegetativ väg uppkommet individ af Viburnum opulus. — Den 
rotsiående, till ett yngre skuggexemplar hörande modergrenen var vid insamlandet 

i den mot moderindividet vända delen (till vänster å bilden) torr. ■— (c.a 1/3).

stadierna, hvilka (utom hos Cotoneaster och Juniperus) äro utförligt 
beskrifna af Sylvén m. fl. (jfr Sylvén I och II med litteraturhän
visningar).

Berberis vulgaris.

Ungp/antsstadiet. Under groningsåret (fig. 13 a) utvecklas ett fåbla- 
digt rosettskott; internodieförlängning förekommer stundom. Under 
en följd af år bibehåller växten sedan en likartad skottutveckling, 
i det att hufvudaxeln vanligen fortlefver och för hvarje år bildar 
ett skott af ringa längd. Då, såsom stundom inträffar, spetsknop
pen afdör, utbildas vanligen i ett öfre bladverk ett sidoskott, som 
öfvertager hufvudskottets riktning och funktion. Skottutvecklingen 
synes i allmänhet försiggå så att säga ansatsvis. Man finner näm
ligen ofta hos ungplantor i olika åldrar märken efter hopade blad
rosetter, hvilka angifva, att växten under flera vegetationsperioder
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hvilat sig. Efter en längre hviloperiod utvecklas ett terminalt ty
piskt långskott (tig. 13 d). På detta skott öfvergå bladen till tor
nar, och i deras veck utbildas ett par eller flera proleptiskt ut
vecklade blad med delvis reducerade bladskaft. Skottets längdtill
växt är i likhet med förhållandet hos öfriga typiska långskott af

Fig. 13. Normal utvecklingsserie af Herberts vulgaris, a årsplanta, b 4-årig ung
planta, c äldre ogrenad ungplanta på ett stadium af relativ hvila, d ungplanta med 

ett första, typiskt, terminalt, 1-årigt långskott. — (Vä)-

B. vulgaris begränsad. Genom detta skott är sålunda ungplantans 
primära eller relativa hufvudaxel definitivt begränsad. Året efter 
detta stadium får plantan ett utseende, som återgifves af tig. 14 e. 
I jordbrynet hafva bildats basala långbladsknoppar, hvilka under 
kommande vegetationsperiod gifva upphof till basala långskott, hvar- 
igenom växten uppnår buskform.

Förgreningsstadiet. Såsom ungbuske (fig. 14 f) ingår växten vanli
gen i ett hvilostadium, hvilket i allmänhet synes fortfara under 
tvenne vegetationsperioder. Assimilationsverksamheten resulterar
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I'; V

emellertid i anläggandet af nya basala långskott. Under följande 
vegetationsperioder utvecklas ett eller flera af dessa, hvarjämte för
greningar kunna inträda i de först utvecklade långskotten, i det att

Fig. 14. (Forts, af serien fig. 13) e ungplanta med 2-årigt terminalt långskott och 
basala långbladsknoppar, f ungbuskstadium med förtorkad, afbruten hufvudaxel, 

denna ersatt genom basala långskott. — ('/3).

ett eller annat af dessas kortskott utväxa till långskott. Ur de se- 
nares kortskott synas stundom de första inflorescenserna komma till 
utveckling. — Då utvecklingen till sina hufvuddrag har ofvan skil
drade förlopp, utgör förgreningsstadiets längd c:a 4 år. Sedermera
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utvecklas ofta från äldre långskotts basaldelar successivt nya ge
nerationer långskott, hvilka tilltaga i styrka och förtränga de äldre 
långskotten. Ett äldre kraftigt individ af en normalt utvecklad 
berberisbuske synes därför ofta bestå af en tät samling käpplika, 
likvärdiga stammar; de först utvecklade skottaxlarna äro försvunna, 
eller kvarsitta de blott som några torra rester.

Den ofvan skildrade utvecklingen af B. vulgaris kan anses som 
den under gynnsamma yttre betingelser normala. Då den unga 
plantan får uppväxa under ogynnsamma belysningsförhållanden 
fördröjes utvecklingen i hög grad. I liögbuskformationen under 
buskarnas täta löfhvalf har jag ofta varit i tillfälle att undersöka 
skuggexemplar. Dessa hafva på ett tidigare stadium ofta ett 
utseende liknande det, som återgifves affig. 11 sid. 55. Den senare 
utvecklingen af ett sådant individ är i allmänhet, att hufvudaxeln 
afdör, och att en basal sidoaxel utbildas, hvilken sedan upprepar 
det afdöda skottets utveckling. Dylika upprepningar kunna sedan 
förnyade gånger äga rum, hvarvid underjordssystemet och rothal
sen så småningom tilltaga i styrka. Successivt tilltaga äfven lång
skotten i kraft och längd, hvarigenom busken så småningom kan 
ernå gynnsammare belysningsförhållanden och komma till blom
ning. Hos skuggexemplar bibehålies den ursprungliga bladtypen 
länge- Omvandlingen till tornar sker först under gynnsammare 
belysningsvillkor (jfr Lothelier I). — Ur teleologisk synpunkt torde 
bladdimorphismen hos B. vulgaris kunna uppfattas såsom en an- 
passningsföreteelse utgörande resultatet af växtens sträfvan att un
der olikartade yttre förhållanden på bästa sätt tillgodogöra sig lju
set. En motsvarighet erbjuder det af Goebel (i pp. 208—209) hos 
Campanula rotundifolia skildrade förhållandet. Han anför följande, 
hvilket äfven beträffande B. vulgaris synes mig tillämpligt: »Sie 
(C. rotundifolia) hat zweierlei Blätter, die miteinander durch Über
gangsformen verbunden sind, Rundblätter und Langblätter. Erstere 
haben eine rundlich nierenförmige Blattspreite und einen langen Stiel, 
sie entstehen bei der Entwicklung der Keimpflanzen zuerst, also zu 
einer Zeit, wo die zwischen anderen Pflanzen wachsenden Campanula- 
keimpflanzen weniger intensives Licht erhalten werden als später, 
die Rundblätter sind sozusagen auf geringere Lichtintensitäten ’ge
stimmt’.»

Viburnum opulus.
Ungplantsstad/et. Ungplantans utveckling är vanligen under en tid 

af 4 ä 5 år monopodial. För hvarje år bildas ett eller stundom
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tvenne bladpar. I sistnämnda fall utbildas i det undre bladparets 
veck knoppar med potentiella utvecklingsmöjligheter. Då spetsknop
pen afdör, inträffa olika möjligheter. Ur ett undre bladparsveck 
utvecklas ofta hvilande knoppar till långskott, hvilka sedan under 
följande år hvar för sig kunna fortsätta en monopodial utveckling, 
hvarigenom alltså i skottets öfre del uppstår en gaffelliknande 
klyka- Stundom utbildas blott en af gaffelgrenarna, eller kan en 
basal sidogren utvecklas, som ersätter förutvarande skottkomplex. 
Under gynnsamma yttre omständigheter kvarlefver emellertid den 
primära skotlaxeln länge. En liflig förgrening inträder omsider i

Fig. 15. Efter naturligt växande individ schematiserade utvecklingsstadier af Vibur 
num opulus. a dvärgträdsstadium, b öfvergångsstadium till förgreningsstadiet, 
c förgreningsstadium med till vänster kvarsittande, torr rest af dvärgträdsstamdelen.

dess öfre del, och ungplantan får härigenom gestalten af ett omkring 
0,3 å 0,5 m- högt dvärgträd (fig. 15 a). På detta stadium inträ
der en period af relativ hvila, hvarunder ett eller flera basala lång
skott anläggas.

Förgreningsstadiet. Till en början utvecklas vanligen endast ett 
basalt långskott (fig. 15 b), hvilket sedan under kommande vegeta
tionsperioder åtföljes af nya (fig. 15 c). De först utvecklade lång
skotten hafva under gynnsamma omständigheter en mycket kraftig 
tillväxt och uppbyggas vanligen de första åren monopodialt. I re
geln synas de ingå i den utvecklade buskens stamsystem (jfr Ber
beris).

Utgående från ungplantsserier finner jag antagligt, att hela för- 
stärkningsstadiets längd kan uppskattas till c:a 10 år.
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Hos skuggexemplar möta oss väsentligen samma förhållanden 
som hos Berberis vulgaris. Samma upprepade utveckling af skott
generationer äger här ofta rum, och busken når först efter högst 
betydlig ålder fortplantningsstadiet; V. opuliis’ vegetativa förökning 
(jfr fig. 12 sid. 52) synes särskildt för skuggexemplar vara af be
tydelse. Därigenom att nya skott successivt blifva nedläggande och 
rotslående, kan växten stundom vandra afsevärda stycken och här
igenom söka sig fram till gynnsammare existensvillkor.

Corylus avellana.
Ungp/antsstadiet. Såsom förut påpekats är vegetativ förökning 

förhärskande inom högbuskformationen; ungplantor hafva säl
lan anträffats, och material af utvecklingsstadier har delvis måst

hämtas från andra sam
hällen. Den af Sylvén (I, 
p. 325) uttalade åsikten, att 
cymös skottbyggnad inträ
der redan andra årets höst, 
har jag beträffande na
turligt växande ungplantor 
alltid funnit bekräftad. 
Hos exemplar under odling 
kunde åtminstone t. o. m. 
tredje året monopodial 
skottutveckling iakttagas. 
Så länge en ostörd spets
tillväxt försiggår, är skottet 
radiärt (bladställning = 1/3). 
Enstaka sidogrenar bildas 
från och med andra året; 
de utgå från föregående 
årsskotts bladaxiller och 
äro alltid dorsiventrala. 
Sedan vanligen från och 
med tredje året hufvud- 
axelns eller den relativa 
hufvudaxelns längdutveck-

t?;., iß /"„„„i ,, , , . , .„ , ling afstannat, inträda unrig. 16. Corylus avellana. a. årsplanta, hjart- ° ’
bladen befriade från nötskalet, b. c:a 4-årigt stadi- *^el en följd af år förgrenin-
um med inträdande dvärgträdshabitus. — (ca1/,), gar i ungplantans Öfre del

-v I
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(jfr fig. 16 b)‘, plantan får härigenom formen af ett dvärgträd, hvars 
grenkrona sedermera, särskildt hos skuggexemplar, får en afplattad, 
horisontalt utbredd byggnad. (Jfr Schimper I, p. 594: »Die Sträucher 
und jungen Bäume des Unterholzes, die Kräuter des Bodens haben 
das typische Gepräge von Schattenpflanzen. In der horizontalen 
Verzweigung im Walde wachsender junger Ulmen und Buchen er
blickt Wiesner den Ausdruck des Strebens nach möglichst vollem 
Lichtgenuss»). Hvilostadiets längd är såsom hos de föregående i 
hög grad beroende af yttre faktorer.

Förgreningsstadiet inledes genom utvecklingen af basala långskott. 
De utgå från hjärtbladsregionen och hafva i likhet med primär
axeln en radiär byggnad; såsom denna kunna de äfven hafva en 
två-, sällan treårig monopodial utveckling. På hvilken ungefärlig 
ålder rotskottalstring äger rum, har jag ej närmare kunnat konsta
tera; på tjänlig mark försiggår den, antagligen innan busken når 
fortplantningsstadiet. I hassellundar med näringsrik jordmån kan 
rotskottbildningen stundom blifva af den omfattning, att skillnaden 
mellan de särskilda buskkomplexen försvinner. Den uppgift Syl- 
vén (i, p. 325) meddelar (Winkler enl. Hartig), att Corylus avellana 
först under 10:de året går i blom, angifver måhända förstärknings- 
stadiets ungefärliga längd i naturen.

Lonicera xylosteum.

Ungplantsstadiet. Under en tidrymd af 3 å 4 år har ungplantan i 
regeln en ostörd monopodial tillväxt; den är svag och oftast ned- 
liggande. Till följd af öfvergrusning, men äfven eljest genom snö
täckets inverkan, uppstår ofta en mer eller mindre rätvinklig höj
ning i plantans nedre del. En dylik vinkel- eller knäbildning kan 
äfven ofta iakttagas hos äldre individ (jfr fig. 17 rf). I det undre 
mot marken hvilande vinkelbenet ingår sannolikt ofta utom hypo- 
kotylen de första årsskotten. Den mot marken hvilande delen kan 
stundom hos äldre individ blifva birotdrifvande och får karaktären 
af jordstam. — Vid spetsknoppens afdöende utbildas vanligen från 
närmast undre internodium tvenne sidogrenar (fig. 17 c). En af 
grenarna tager i allmänhet öfverhand och fortsätter i hufvudaxelns 
riktning. Utvecklingsstadier, där ungplantan har form af ett dvärg
träd, anträffas ofta. Dvärgträdsperioden är här relativt långvarig.

Förgreningsstadiet De basala långskotten hafva en mindre sträng 
lokalisering. Stundom utgå de från det rhizomliknande parti, hvar-
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om ofvan nämndes. De hafva en jämförelsevis långsam tillväxt, 
och hufvudaxeln undertryckes till en början ej. Detta sker emel
lertid hos äldre individ, hvarigenom slutligen typisk buskform 
ernås.

Fig. 17. Utvecklingsserie af Lonicera xylosleuw. a exemplaret c:a 4 år, d dvärg- 
trädsstadium. (Jfr vidare texten). — (*/s).



Cotoneaster.

(C. integerrima och nigra.)

Ungplantsstadiet. Endast ett fåtal årsplantor har jag lyckats erhålla. 
Hos ett exemplar (insamladt 3% 08) funnos kvarsittande vissnade 
hjärtblad (fig. 18 a); dessa voro ovala, oskaftade 6 mm. långa. 
Groningen torde försiggå om våren. Epikotyla regionen når under 
groningsåret en längd af 5 å 10 mm. Endast tvenne små, hjärt- 
likt rundade örtblad utvecklas. Ungplantan förblifver under de 
första åren ogrenad, den är svag och nedliggande, men tål stark 
torka och öfvergrusning. Utvecklingen försiggår särdeles långsamt, 
endast 1 å 2 örtblad utvecklas till en början (fig. 18 b), årsskottens 
längd öfverskrider härunder i allmänhet ej 1 cm. Hufvudaxeln,

Fig. 18. Cotoneaster nigra: a. årsplanta, b. och c. ungplantor, d. 
förgreningsstadium med afdödt hufvudskott och basala långskott. 

(Jfr texten) — (c:a 1/2).

stundom sammansatt af sympodialt utvecklade axlar, utbildar se
nare (fig. 18 c) enstaka mer eller mindre basalt lokaliserade sido
grenar. Gränsen till ett

Förgreningsstadium är mindre skarpt markeradt. (/-exemplaret (fig. 
18 d) visar ett karaktäristiskt förgreningsstadium. Hufvudaxeln är 
afdöd och tvenne basala långskott hafva utvecklats; det till vänster 
å bilden (ci) är antagligen 2-årigt, det äldre till höger har pressats 
mot marken och utvecklat kraftiga birötter. Det synes ej uteslutet,
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att vid en fortsatt utveckling dess förbindelse med moderskottet 
förr eller senare skulle kunna upphöra, och alt på detta sätt en 
vegetativ förökning skulle kunna äga rum. Anmärkningsvärd är 
buskens höjd på olika ståndorter. På mer eller mindre kal kalk
häll i formationens öfre region uppnår den ofta fortplantningssta- 
diet på en höjd af endast c:a 2 dm. Äldre individ nå sällan en 
höjd af 1 m. I mellanregionens nedre partier däremot ha utveck
lade exemplar ofta en höjd af 2 m.

Rosa-arterna.

Ungplantsstadiet. Ungplantan utvecklas under en tid af 4 å 5 år 
monopodialt. Sylvéns (i, p. 212) uppgift, att under groningsåret

i naturen utvecklas »ett 
ogrenadt cirka dm-högt 
epikotylskott om en 8 — 
10 örtbladsinternodier» 
torde angifva ett undan- 
tagsförhållande. Flerta
let af mig funna års- 
plantor ha endast 2 å 3 
örtblad, skuggexemplar 
hafva den epikotyla regi
onen af endast ett par 
mm:s längd med vanli
gen endast 1 örtblad. 
Ståndortens inflytande 
på förstärkningsstadiets 
längd åskådliggöres ge
nom fig. 19 a jämförd 
med fig. 19 b. Den förra 
föreställer en spontan 
årsplanta, insamlad den 
26/6 08 från ett väl ren- 
sadt land i Bergianska 
trädgården. Exemplar 
samtida med detta hade 
vid hösten utvecklat 
trenne basala långskott

Fig. 19. a spontan årsplanta (insaml. 26/« 08) af Rosa c , • „ . ,,, , . . . , /G / af omkring 2 dims langd.
^antagl. glaiica f.) fran rensadt trädgårdsland, b minst
5-årigt exemplar från gräsvall (jfr texten). - (>/2). Fb visal' en natulHgt,
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i beskuggad gräsmark vuxen ungplanta. Dess ålder är minst 
5 år.

Förgreningsstadiet. I likhet med förhållandet hos föregående buske 
är ett plötsligt omslag till förgreningsstadiet i allmänhet ej påfallande. 
Hufvudaxeln ersättes förr eller senare af basala långskott. De först 
utvecklade äro relativt svaga, ofta synas flere generationer allt 
kraftigare långskott utbildas, innan växten ingår i fortplantnings- 
stadiet. — Äldre skuggexemplar få ofta ett utseende, som återgifves

Fig. 20. Förkrympt skuggexemplar af Rosa (coriifolia f. ?). — (V'2).

af fig. 20. Dylika tynande individ, habituellt fullständigt öfverens- 
stämmande med detta, halva ofta anträffats af andra buskar såsom 
Berberis, Viburnum m. fl.



Cornus sanguinea.

Ungplantsstadiet. Fig. 21 gifver en antydan om ungplantans skott- 
utveckling, b. visar ett c:a 4-årigt individ, hvilket haft en oafbru- 
ten monopodial tillväxt. Hos c.-exemplaret har hufvudaxeln afdödt 
och ersatts af ett axillärt sidoskott.

Fig. 21. Cornus sanguined, a. årsplanta, b. c:a 4-årigt individ, c.-exemplaret med 
afdöd hufvudaxel, ersatt af ett axillärt sidoskott.

Sparsamheten af utvecklingsstadier har gjort, att jag ej i detalj 
kunnat iakttaga den följande utvecklingen. Vid en jämförelse af 
stadier från plantskolor och yngre naturligt växande buskar har 
det emellertid varit tydligt, att hufvudskottets utveckling förr eller 
senare afbrytes, och att busken uppbygges genom basala långskott. 
Huruvida vid buskens utveckling i naturen nya kraftigare skott 
successivt utbildas, eller ett mera plötsligt omslag äger rum, har 
jag ej med säkerhet kunnat afgöra. — Rotskottsalstringen är inom 
högbuskformationen af väsentlig betydelse för växtens förökning.

Rhamnus eathartiea.

Ungplantans tillväxt är vanligen ostördt monopodial till en ålder 
af c:a 5 år. Vid spetsknoppens afdöende utvecklas i regeln i ett
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öfre bladveck ett sidoskott, som antager hufvudaxelns riktning och 
sedan kan fortsätta en monopodial utveckling. Årsskotten äro 
sträckledade och bilda vanligen 5 ä 6 spiralställda blad, hvilkas 
storlek tilltager mot spetsen- Vid en ålder af omkring 5 å 6 år

a

ty

Fig. 22. Utvecldingsserie af Hhamnus catharlica. a groddplanta, b årsplanta, c 
3 ä 4-årigt, d c:a 6-årigt individ, e typiskt yngre buskstadium m. undre delen af 
hufvudaxeln kvarlefvande, typisk basal långskottsalstring senare ej inträdande. — (Vs)-

bildas ej sällan axillära kortskott på lederna närmast under års
skottet (fig. 22 d); enstaka kortskott utväxa senare långskottartadt. 
Basal långskottalstring från hjärtbladsregionen förekommer ej. Där
igenom att enstaka lägre grenar taga ötverhand, ernås stundom 
buskartad habitus, men under normala förhållanden kvarlefver huf-
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vudaxeln åtminstone till sin nedre del. — Anmärkningsvärdt är, 
att ungplantorna i jämförelse med dem hos föregående arter synas 
väl fördraga stark beskuggning. Skuggexemplaren hafva mörkt 
gröna blad och i allmänhet normal utveckling. Den egendomliga 
hjärtbladsformen är förut känd. Jag vill här endast påpeka, att 
utvecklingen till den vackert njurlika formen sker så småningom 
genom en långsam tillväxt (jfr fig. 22 a och b); hjärtbladen hafva 
också åtminstone hos skuggexemplar en relativt lång varaktighet.

Crataegus.

(C. monogyna, oxyacantha och calycina.)

Beträffande ungplantans utveckling råder en påfallande öfverens- 
stämmelse med Rhamnus cathartica. Liksom hos denna perdurerar

. K

Fig. 23. Cratcegus spec. a. årsplanta, b. ungplanta c:a 5 år, c. äldre individ af
dvärgträdslik habitus.

normalt åtminstone nedre delen af hufvudaxeln i den utvecklade 
buskens stamsystem. Smärre afvikelser förefinnas, i det att sym- 
podial utveckling af hufvudaxeln i allmänhet inträder tidigare. 
Årsskotten äro vidare af mindre längd, och bladen till ett antal af 
3 å 4 synas därför ofta sitta rosettlikt hopade i årsskottets spets. 
Hos naturligt växande individ inträder förgrening i allmänhet först
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vid en ålder af 5 å 6 år- — Olika arter synas halva en något olik
artad skottutveckling. Särskildt utmärkas vissa former af C. mo- 
nogyna genom relativt svag förgrening och trädlik hahitus.

Prunus spinosa.

Af denna buske har jag trots talrika efterforskningar såväl inom 
högbuskformationen som annorstädes ej lyckats erhålla säkra ung- 
domsstadier. I Bergianska trädgården nedsattes den fi/n 1907 50 
väl mogna, frusna frukter. Först på våren 1909 framkommo trenne 
groddplantor, senare visade sig inga. Detta resultat tyder därpå, 
att endast en ringa procent af fruktstenarna utan vidare äro gro
bara. Den af Cleve (enl. Sylyén I, p. 210) gjorda iakttagelsen, 
att groningen inträder först efter omkring V/2 års förlopp, vinner 
härigenom bekräftelse.

Hos ungplantorna under odling bildades under sommarens lopp 
en eller tvenne prolepliska sidogrenar. Enligt Syi.vén (i, p. 211), 
som erhållit ungplantssladier från Öland och Gotland, är utveck
lingen i naturen åtminstone under de tvenne första åren monopo- 
dial. Därefter inträder sidoskottsutveckling, »i det en eller några af
de öfre axillärknopparna utväxa i form af kortskott.-------Af en eller
annan anledning hämmas förr eller senare hufvudskotlet i sin ut
veckling; sidoskott utbildas nu i form af långskott, och buskform 
uppnås.» Ehuru det ej varit mig möjligt all i detalj följa utveck
lingen, synes det mig påtagligt, att Primus spinosa tillhör de träd- 
artade buskarna, närmast synes den slå Crakvyi. Ej sällan synes 
P. spinosa habituellt öfverensstämma med de typiska buskarna. 
Det har emellertid visat sig, att en med de typiska buskarna öf- 
verensstämmande habitus uppstår genom tätt ställda rotskott. Dessa, 
hvilka ej sällan utgå från samma moderrot i närheten af hvaran
dra, kunna nämligen utväxa till sinsemellan likvärdiga stammar, 
hvilka till svnes utgå från en gemensam hufvudrot. Dylika stam
komplex gifva intryck af själfständigt uppkomna individ lill sin 
gestalt öfverensstämmande med de typiska buskarna. I tvecklingen 
är emellertid en annan, och öfverensstämmelsen endast skenbar.

Rhamnus i'rangula.

Af här behandlade buskar bibehåller R. frangula längst en ostörd 
monopodial skottutveckling. Arsskottsgränserna äro svara all afläsa,



och åldersbestämningar vanskliga. Det största af de afbildade exem
plaren (fig. 24 e) är sannolikt c:a 5 år. I likhet med förhållandet 
hos R. cathartica synas ungdomsformerna väl fördraga stark be- 
skuggning. Då ostörd monopodial utveckling råder, sker tillväxten 
relativt raskt. Från ett af högbuskformationens tätaste partier iakt
togs ett exemplar, som under synbarligen ostörd spetstillväxt nått

Fig. 24. Rhamnus frangnla. a årsplanta med kvarsit- 
tande, hypogeiska hjärtblad, b, c, d, e fortlöpande 

serie, e-exemplaret är sannolikt 5 år.

en höjd af c:a 3,5 m., d. v. s. nätt jämnhöjd med det omgifvande 
snårskiktet. Den slaka stammen uppehölls genom grenkronans 
stöd mot de omgifvande buskarnas grenar. Förgreningar mer eller 
mindre långt ned äro emellertid vanliga- Typiska basala långskott 
hafva ej iakttagits. En perdurerande hufvudstam ingår i en nor
malt utvecklad buske. Rotskottsalstring har ej iakttagits. Vegeta
tiv förökning synes här desto mindre sannolik, som riklig frukti- 
fikativ förökning äger rum.
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Juniperus communis.

Hjärtbladen hafva en längd af 11 mm. och en bredd afP/amm.; 
de äro oskaftade, i det närmaste jämnbreda med rundadt laneett- 
lik spets. Hos årsplantan utvecklas ett sträckledadt, c:a 1 cm.

Fig. 25. Juniperus communis, a årsplanta m. hjärtblad, b monopodialt utvecklad 
ungplanta, c 12-årigt exemplar med dvärgträdslik habitus. — (*/2).

mm.

långt epikotylskott med 5 å 6 3-taliga bladkransar (fig. 25 a). Spet
sen synes skyddad genom de i de öfversta bladkransarna upprätt- 
stående barren. Under de närmast följande åren kvarlefver i re
geln hufvudaxeln, vanligen monopodialt utvecklad (fig. 25 b). Här
under utvecklas enstaka sidogrenar sällan mer än en i hvarje barr
krans. Den senare utvecklingen är synnerligen växlande. Dels
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förhålla sig antagligen olika elementärter olika, dels torde stånd
ortens läge och beskaffenhet vara af stor betydelse. Äfven hos 
nan a-former, där hufvudskottets utveckling tidigt afbrutits, utgå 
emellertid grenarna vanligen från en kort gemensam stamdel, som 
representerar ungplantans hufvudaxel. Basala långskott, liksom 
öfverhufvud nyskott från äldre stamdelar saknas. Vegetativ för
ökning förekommer ej.

ZUR ÖKOLOGIE DER HOCHGEBÜSCHFORMATION.

RESUMÉ.

Auf dem Kalkgeröllboden des bekannten Berges Kinnekulle in 
Västergötland kommt ein für Schweden ungewöhnlicher Forma
tionstypus vor, der der Gegenstand näherer Untersuchungen ge
wesen ist. Die Formation wird in erster Linie durch eine physiog- 
nomisch massgebende Schicht von hohen Sträuchern ausgezeichnet 
und hat deswegenden Namen Hochgebüschformation (högbusk- 
formation) erhalten. Unter den Sträuchern, die eine Höhe von drei 
bis vier m. erreichen, ist Corylus avellana dominierend. DieWald- 
und Bodenschichten fehlen innerhalb typischer Gebiete.

Im Verhältnis zu früher untersuchten schwedischen Pflanzenver- 
einen nimmt die Hochgebüschformation eine verhältnismässig 
eigenartige Stellung ein. Anknüpfungen finden sich zunächst an 
die Dorngebüsche, die Haselhaine, die Wachholdergebüsche, an die 
relativ nördlichen, lichten, auf abschüssigem Silurboden vorkom
menden Birkenhaine (björkbackeformationer) und an die Quercus 
sessiliflora-Formation auf Kullen in Skåne.

Aus Litteraturstudien ist hervorgegangen, dass die Hochgebüsch
formation, mit den centraleuropäischen Gebüschformationen, die 
im Verhältnis zu den südeuropäischen Maquis, Garigues und 
Sibljaks (Adamovic, II) in physiognomischer Hinsicht von we
niger Bedeutung sind, aber doch hier und da, besonders auf 
den Sanddünen und dem Kalkgeröllboden, eine Rolle als selbstän
dige Pflanzenvereine spielen, am nächsten übereinstimmt. Ein 
für die centraleuropäischen Gebüschformationen charakteristischer 
Zug scheint der zu sein, dass sich zu denselben südosteuropäische



Arten gesellen; diese Formationen werden deshalb von den deut
schen Pflanzengeographen gewöhnlich als »politische» bezeichnet.

ln der Hochgebüschformation sind viele relativ xerophytische 
Elemente wie Cirsium acaule, Crepis prcemorsa, Phleum Boehmeri, 
Inula salicina u. a. vertreten, speciell politische Arten, wie sie in 
den centraleuropäischen Gebüschformationen in der Regel Vorkom
men, fehlen aber in der Hochgebüschformation, und ein direkter 
Anlass, die fraglichen Formationen in entwicklungsgeschichtlicher 
Hinsicht gleichzustellen, fällt deswegen fort. Auch die meisten von 
den ausgeprägtesten Xerophyten der schwedischen Vegetation sind 
in der Hochgebüschformation nicht zu finden. Aus Sernanders 
bekannten Untersuchungen scheint doch hervorzugehen, dass die 
Hochgebüschformation wie andere xerophile südschwedische Pflan
zenvereine von ursprünglicher Natur (wie z. B. die nahegelegenen 
Stlpa-Fovmalionen) während der subborealen Periode konstituiert 
worden sei- Die meisten Mesophyten und besonders relativ west
liche Elemente wie Hedera helix sind wahrscheinlich während 
subatlantischer Zeit auf den trockenen Geröllhoden der Hochgebüsch
fonnation eingewandert.

Die Faktoren betreffend sind folgende Tatsachen zu bemerken: 
Der Berggrund besteht hauptsächlich aus untersilurischem Or- 
thocerkalkstein. Der deckende Boden setzt sich wesentlich aus 
den Denudationsprodukten der Kalkfelsen zusammen; grössere oder 
kleinere scharfkantige Kalksteinstückchen sind mit feineren Boden
bestandteilen ziemlich regellos vermischt; eine abgesetzte Humus
schicht ist nicht ausgebildet. Die Bodentemperatur steht mit 
mehreren verschiedenartigen Faktoren in Verbindung. Unter die
sen sind, besonders betreffs der oberen Schichten, ausser der vor
handenen Lufttemperatur, die Insolation, der gelegentliche Wasser
gehalt des Bodens und die Winde hervorzuheben. Die während 
der Vegetationsperiode des Jahres 1909 beobachteten Extreme wa
ren + 45°C (oberflächliche Temperatur eines nackten besonnten 
Verwitterungsbodens, die Lufttemperatur gleichzeitig + 20) und 
+ 12,3 (3 dm. Temperatur eines von dichtem Gebüsch beschatteten 
Abhangs, die Lufttemp. gleichzeitig + 21,3). Die Bodenfeuch
tigkeit steht mit der Ausbildung der Vegetationsdecke und der 
abschüssigen Lage des fraglichen Gebietes in enger Verbindung. 
Wenn man wie Sernander (i) einen 10-gradigen Masstab verwen
det, kann als Medium der oberen Abschnitte des Abhangs l/10 ge
setzt werden. Für die mittlere, von dichtem Gebüsch bewachsene
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Region ist als Medium 3—4/10 anzugeben. In den unteren, gewöhn
lich weniger dichtbewachsenen Abschnitten nimmt die Boden
feuchtigkeit im allgemeinen ein wenig ab, Medium = 2/]0. — Das 
Klima. Bei dem am nächsten gelegenen Observationsorte, der 
Stadt Skara, c:a 20 km. entfernt, ist die Mitteltemperatur des Feb
ruar, des källesten Monats des Jahres, — 3.5°C; im Juli, dem 
wärmsten Monate, ist dieselbe + 15,6; das Jahresmedium +5,2. 
Das jährliche Medium der Niederschlagsmenge ist 547,5 mm. (Mi
nimum im März, 22,2 mm., Maximum im August, 74,9 mm.). Bei 
den vorhandenen klimatischen Verhältnissen sind die edaphischen 
Faktoren für die Ausbildung der Formation bestimmend. Kultu
relle Eingriffe kommen in der Form des Weidens und der Ab
holzung vor. Das Fehlen oder die kümmerliche Ausbildung einer 
Waldschicht ist mit diesen Faktoren in erster Linie nicht zu ver
binden. Der bedeutenden Neigung (30 ä 40°) des Geröllbodens zu
folge kann an verschiedenen Orten eine Herabgleitung der oberen 
Bodenschichten stattfinden. Die Pflanzen werden deswegen durch 
mehrmals eintreffende Überschüttungen in ihrer Entwicklung ge
stört. Was zunächst die Bäume und die Sträucher betrifft, hat es 
sich herausgestellt, dass die Jugendformen der ersteren die Über
schüttung ertragen können, während die der letzteren im allgemeinen 
unterliegen. Die Überschüttung scheint deswegen ein den Baum
wuchs hindernder Faktor von hervorragender Bedeutung zu sein. 
Da es sich somit erwiesen hat, dass die kulturellen Eingriffe von 
weniger Bedeutung sind, und da weiter das Fehlen der Bäume durch 
natürliche Faktoren seine Erklärung findet, so ist es wahrscheinlich, 
dass die Hochgebüschformation in ihrer jetztigen Gestalt einen natür
lichen, verhältnismässig, ursprünglichen Pflanzenverein repräsentiert.

Von dem fehlenden oder spärlichen Baumwuchse abgesehen, 
zeichnet sich die Vegetation im allgemeinen durch Üppigkeit und 
Schönheit aus. In der Untervegetation treten die Individuenmenge 
und der Blumenflor der Frühlingspflanzen hervor. Unter ihnen 
sind Anemone hepatica, A. nemorosa, Viola hirta, V. mirabilis, Pri
mula officinalis und Fragaria viridis zu nennen. Mit Bezug auf 
die Ausbildung der Vegetation sind drei Abschnitte zu unter
scheiden: eine obere, ausgesprochen xerophile Region, die »alfvar-» 
oder Dorngebüsch- ähnlich ist, eine mittlere, das Gebiet des eigent
lichen Hochgebüsches, und eine untere, in der die charakteristische 
Busch Vegetation gewöhnlich authört. Durch genaue Untersuch
ungen der Vegetation auf einzelnen kleinen Gebieten (Standortsauf-



Zeichnungen) ist hervorgegangen, dass die Vegetation im ganzen 
sehr gleichartig ist, auffällig ist doch, dass die Vegetation des Ost- 
abhangs ein xerophileres Gepräge hat als die des Westabhangs. In 
der Untervegetation der mittleren Region sind ausser den Frühlings
pflanzen eigentlich nur Epipactis latifolin und Poa nemoralis her
vorzuheben; überdies kommen einige mehr oder weniger ausge
prägte Schattenformen der lichtliebenden Pflanzen der oberen Re
gion vor. An mehreren Stellen ist Hedera helix vollständig domi
nierend. Bemerkenswert ist der Mangel an epiphytischen Flechten.

Als Übergangsformationen sind besonders die Haintäler, die 
Haselhaine, die »örtbackar» (etwa den kurzrasigen Grastriften ziemlich 
nähe entsprechend), und die »alfvar-» ähnlichen Gebiete zu nennen. 
Die Haintäler sind da zu finden, wo Bäche die Kalkfelsen reingespült 
und den Geröllboden durchfurcht haben (vgl. Fig. 7). Die Haselhaine 
(vgl. Fig. 8) breiten sich hier und da auf ebenem Boden als Anschlüsse 
an die untere Region des Hochgebüsches aus, die »örtbackar» ver
danken wahrscheinlich im Anbetracht ihres häufigen Vorkommens 
in der Nähe der menschlichen Wohnungen kulturellen Eingriffen 
ihre Entstehung (vgl. Fig. 9). Der oberen Region, wo die Kalk
felsen in eine ebene, von untiefem Boden bedeckte Fläche überge
hen, schliessen sich die »allvar-» ähnlichen Gebiete an (vgl. Fig- 
10). Die untere Region geht an einem Orte in einen Sumpf [Cari- 
cetnm amblystegiosum) über.

Versuche sind ausgeführt, die Statistik der Lebensformen (Raun- 
ki.kk: »Livsformernes Statistik») als ökologisches Hilfsmittel zur 
Charakteristik der Hochgebüschformation zu verwenden. Zum 
Vergleich wurden das »alfvar» und die Laubwiesen gewählt. Wenn 
man die biologischen Spektra (vgl. Seite 50) dieser Pflanzenvereine mit 
dem der Hochgebüschformation vergleicht, so findet man, dass die 
Megamesofanerophyt- und die Therophyt-Prozente von ausschlag
gebender Bedeutung sind. Beide geben die ökologische Zwischen
stellung der Hochgebüschformation an; in erster Linie scheinen 
die edaphischen Verhältnisse der verglichenen Formationen zum 
deutlichen Ausdruck zu gelangen.

Die Sträucher der Formation können mit Bezug auf ihre Ent
wicklung in zwei Gruppen eingeteilt werden, typische Sträucher 
und baumähnliche Sträucher. Zu den ersteren gehören Berbe
ris vulgaris, Viburnum opulus, Coryliis avellana, Lonicera xylosteum, 
Cotoneaster (integerrima u. nigra), Rosa (-Arten) und Cornus sangui- 
nea. Diese werden dadurch ausgezeichnet, dass die Hauptachse



der jungen Pflanze während der Entwicklung gehemnl wird, wobei
l)asale Langsprosse erzeugt werden. Die basalen Langsprosse, wel
che von der Cotyledonarregion ausgehen, haben einen schnellen 
Zuwachs und werden zu gegenseitig gleichwertigen Stämmen aus
gebildet, die früher oder später die Hauptachse vollständig unter
drücken. Bei den letzteren, Rhamnus cathartica, Crataegus (oxya- 
cantha, monogyna, calycina Peterm.), Prunus spinosa, Rhamnus fran- 
gula, Juniperus communis, wird die Hauptachse der jungen Pflanze 
während der Entwicklung nicht unterdrückt, sondern besteht wenig
stens betreffs ihres unteren Teiles in dem Stammsysteme des ent
wickelten Strauches. Der Zuwachs vollzieht sich durch eine all
mähliche Entwicklung von Seitenzweigen, die an einer basalen 
Region der Hauptachse nicht gebunden sind und keinen auffällig 
schnellen Zuwachs haben.

Die Dauer des primären Erstarkungsstadiums ist in hohem 
Grade von äusseren Faktoren abhängig und generelle Bestimmungen 
sind nicht möglich. Als eine approximative Mittelzahl können 10 
Jahre angegeben werden. Betreffs der Reproduktion scheinen eda- 
phische Faktoren von grosser Bedeutung zu sein. In der Hoch
gebüschformation haben folgende Sträucher nur fruktifikative 
Vermehrung: Berberis vulgaris, Juniperus communis, Rhamnus ca
thartica, R. frangula, Lonicera xylosteum, Crahegus, Cotoneaster. 
Hauptsächlich fructifikativ, aber auch vegetativ vermehrt sich 17- 
burnum opulus. Bei diesem Strauch findet mittels schwächerer 
gegen den Boden gedrückter Sprosssysteme oft eine sehr charak
teristische, vegetative Vermehrung statt (vgl. Fig. 12). Bei Pru
nus spinosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana und den Rosa-Ar
ten ist vegetative Vermehrung durch Wurzelsprosse vorherrschend.
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ÜBER DIE GRÜNEN SPEZIES DER GATTUNG 
PENICILLIUM.

VON

R. WESTLING.

Vorläufige Mitteilung.

Saccardo erwähnt im 4. Teile seines allbekannten Werkes Sylloge 
Fungorum die bisher bekannten Penicillium-Arten und verteilt sie 
nach der Konidienfärbung in 5 Gruppen, nämlich in blaugrüne, 
weisse, gelbe, rote und dunkelgefärble. Zn der ersten Gruppe zählt 
er 8 Arten. Seitdem hat sich die Anzahl allmählich vermehrt und 
beträgt heute über 50. Leider sind aber die veröffentlichten Be
schreibungen häufig so mangelhaft und ungenügend, dass es meistens 
kaum gelingen will, die Formen nach jenen Beschreibungen zu 
identifizieren. Dies gilt nun nicht nur, wie man annehmen könnte, 
von Arbeiten älteren Datums, sondern auch von Abhandlungen 
moderner Mykologen. Einige von ihnen haben diesen Pilzen ein 
sehr eingehendes Studium in bezug auf deren Ernährungsphysio
logie gewidmet, aber dabei das systematisch unzweifelhaft Wich
tigste, die morphologischen Einzelheiten, mehr oder weniger voll
ständig vernachlässigt. Es lässt sich ja keineswegs leugnen, dass 
jene physiologischen Erscheinungen hier eine sehr bedeutende Rolle 
spielen, denselben aber, wie es z. B. Dierckx und Weidemann tun, 
eine allzu vorherrschende Stellung zuzuschreiben, ist denn doch 
nicht gerechtfertigt. Ein nachahmungswertes Beispiel geben die 
beiden Bahnbrecher auf diesem Gebiete, Wehmer und Thom, und 
wir übertreiben kaum, wenn wir sagen, dass nur diejenigen Arten 
einigermassen bekannt sind, die von diesen Autoren als neue he-
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schrieben oder aufs neue bearbeitet worden sind. Die Zahl der so 
behandelten beträgt etwa 20.

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich damit, jene als grüne 
bezeichnete formen zu sammeln und zu studieren. Von der An
sicht ausgehend, dass als Arten in systematischem Sinne nur solche 
aufgenommen werden können, die deutliche morphologische Merk
male besitzen, habe ich meine Aufmerksamkeit vor allem auf diese 
Kennzeichen gerichtet, d. h. auf die Gestalt und die Grösse der 
Spmen und des Konidienapparats, auf ihr Wachstum, auf Farbe 
und Gestalt der Konidiendecke usw.

Jeder, der sich auch nur ein wenig mit diesen Pilzen beschäf
tigt, wird bald sehen - und Thom u. a. haben es auch mit Nacli-

ruck hervorgehoben - dass dieselbe Form auf demselben Substrat
unlei sonst gleichen Verhältnissen immer konstant ist und dass 
sich verschiedene Formen durch vergleichende Kulturen mehr oder 
weniger leicht unterscheiden lassen.

Als Nahrsubstrat habe ich bei diesen morphologischen Unter
suchungen den leicht zu bereitenden Pflaumensaft mit 15 y Gela
tine benutzt. Die Kulturen erfolgten in der üblichen Weise bei 
Zimmertemperatur und diffusem Tageslicht. Da die verschiedenen 
Nuancen der grünen Konidiendecke sehr charakteristisch sind die 
Sprache aber nicht sämtliche Schattierungen zu benennen vermag 
habe ich mich dem im Code des Couleurs von Klincksieck und 
\ alette enthaltenen Farbenmassstab zu bedienen versucht auf 
welchen die eingeklammerten Zahlen verweisen.

In der hier gegebenen Übersicht sind die Arten nach der häufigsten 
hor.ii und Grösse der Sporen in Gruppen und innerhalb jeder
(n uppe nach der Gestalt des Konidienapparats und nach der Farbe 
geordnet.

Die bisher bekannten Arten habe ich in Kulturen teils von Kral 

und Amsterdam, teils von Dr. Thom untersuchen können, welch 
letzterer die Freundlichkeit gehabt hat, mir alle von ihm entdeckten 
Arten zu schicken.

In bezug auf die Terminologie bemerke ich, dass ich nach dem 
Beispiele Wehmers u. a. die sporenbildenden Zellen an der Spitze 
des Konidienträgers Sterigmen nenne. Die obersten Zellen dessel
ben, von denen die Sterigmen ausgehen, können oft für die Diagnose 
wichtig sein, weshalb ich es für zweckmässig halte, ihnen einen 
besonderen Namen — Metula beizulegen.
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In einer kleinen als vorläufige Mitteilung hezeichneten Schrift 
vom Jahre 1901 hat Dierckx die von ihm bestimmten Arten in 
zwei Abteilungen gruppiert: 1. Aspergilloides mit einem einfachen 
Kranze Sterigmen, 2. Eupenicillia mit pinselförmig verzweigtem 
Konidienträger, an dessen Spitze die Sterigmen sitzen.

Die hier mitgeteilten Formen gehören sämtlich zu der zweiten 
Gruppe. Die Arten des Aspergilloides-Typus sind von Wehmeb be
kanntlich ausgeschieden und als besonderes Genus Citromyces auf
gestellt worden. Ohne mich auf eine Diskussion der Frage von 
der Berechtigung dieses neuen Genus einzulassen, will ich hier nur 
erwähnen, dass es Arten gibt, die auf verschiedenen Entwicklungs
stufen zu beiden Gattungen gebracht werden können; dies ist z. B. 
der Fall mit P. citrinnm und P. turbatum, bei denen die zuerst 
entwickelten Konidienträger »Citromyces»-Charakter, die späteren 
dagegen »Penicillium»-Typus besitzen, weshalb man in jeder älteren 
Kultur stets beide Formen nebeneinander findet. Einstweilen über
gehe ich Citromyces oder Aspergilloides.

I. MORPHOLOGISCH GUT GEKENNZEICHNETE ARTEN.

A. Konidien gross (die meisten 5 g lang oder länger).
1. Konidien kuglig—ellipsoidisch kuglig.

a. Rasen grünblau (Kl. 353, 358), dann dunkelgrün (Kl. 334, 
339); Konidienträger glatt—feinwarzig, 4—6,6 g; Metulae 
4—6,6 g X 14—20 /z; Sterigmen 3—3,6 g x 11—16/z; Konidien 
4,7—5,8 gx 4,8—5,8 g. P■ majusculum n. sp.

2. Konidien ellipsoidisch—länglich.
a. Rasen olivengrün—gelblich grün; Konidienträger glatt

4.4— 7,5 g; Metulae 6—8 /zxl4—20 g\ Sterigmen 3—6,2 g 
X 11—20 g; Konidien 3,5—5 gX4,7—8 g.

P. digitatam Sacc.
(P. olivaceum Wehmer).

B. Konidien mittelgross (die meisten 4—4,8 g lang).
1. Konidien kuglig—beinahe kuglig.

a. Rasen dünn, grünblau (Kl. 353, 358), dann dunkelblaugrün 
(Kl. 363—364), die Unterseite gelblich—gelb; Konidien
träger glatt—spärlich feinwarzig, 3,6—4,6 u; Metulae
3.4— 4,8 /zxll—16 g-, Sterigmen 3—3,6 gx 8—10 «; Koni
dien 3,8—4,6 g. P. roqueforti Thom.

(P. aromaticum casei J. Ohlsen?)
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b. Dem P. roqueforti ähnlich, aber die Unterseite später grün
schwarzgrün. P. roqueforti Thom var.

Weidemanni n. var.
c. Rasen tiefgrün—dunkelgrün (KI. 329, dann 334, 339); 

Konidienträger glatt—beinahe glatt, 4—6,4 //; Melulae 4—4,8 (j.
xl2—16 //; Sterigmen 3,2—3,4 //x 8—9,6 //; Konidien 4—

P- conditaneum n. sp.
d. Rasen matt blaugrün (Kl. 367,362), dann dunkler (Kl. 334,340); 

Konidienträger glatt—feinwarzig, 4,4—6,4 //; Metulae 3,6—5 // 
x 12—16/z; Sterigmen 3—3,4 // x 8—9,6//; Konidien 3,8—4,6//.

P. solitum n. sp.
e. Rasen wollig, weiss, später bläulich—grünlich; Konidien

träger glatt, 3-4,5 //; Metulae 3—4,6 //X 12—16 //; Sterig
men 2,6—3,2 jix 9—11,4 //; Konidien 4,2—5 //.

P. camemberii Thom. 
(P. album Epstein, P. Epsteini Lindau).

f. Rasen zuerst hellgrün (Kl. 347), dann olivengrün (Kl. 293, 
297—293, 268); Konidienträger uneben—feinwarzig, bis
weilen glatt, 4,2—6,4,«; Metulae 4—6//x 12—18//; Sterigmen 
3—3,6 /zx7,5—10,6 «; Konidien 3,8—4,4 //.

2.
P. bi for me Thom.

Konidien ellipsoidisch—länglich.
a. Rasen dünn, grünblau; die Unterseite oft braun; Konidien

träger glatt, 4—6,4 (z; Metulae 4—6,5 //xl4—20//; Sterig
men 3,2—3,5 (jtx 9—12 u; Konidien 3,2—4 //x4—5,6 //.

P. italicum Wehmer.
b. Rasen zuerst heller, dann dunkler grün (Kl. 288, 313, 309,

314); Konidienträger glatt—feinwarzig, 4,4—6,6 //; Metulae 
4—6,5 // X 12—16 //; Sterigmen 3,2—4 //x 9—11,6 //; Koni
dien zuerst beinahe kuglig, dann ellipsoidisch, 3,6—4,3 // 
X 4 — 4,7 //. P. palitans n. sp.

c. Rasen grünblau (Kl. 358—353, 363); Konidienträger glatt,
3,4—5,6 //; Metulae 4—6,4 //xlO—14//; Sterigmen 3,2—3,4// 
x 6,5 — 9//; Konidien 3—3,6//x 3,8—4,6//; Perithecien gelb, 
eiförmig—länglich rund, 0,1—0,25 mm.; Ascussporen 4,2— 
4,8 //X 5,2—6 //. P, baculatiim Westling

Sv. Bot. Tidskr. 1910 p. 143.
d. Coremien-Bildungen keulenförmig, oft verzweigt, blaugrün 

(Kl. 362, 367), 1—2 cm. hoch, selten isolierte Konidien 
träger. Diese glatt, 3,3—4,6 //; Metulae 4—7,6//x 12 -16//;
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Sterigmen 1,8—2,8 /i x 7,ö—10,5 //; Konidien 3—3,3 («x4— 
4,6 p. P. claviforme Bainier.

C. Konidien klein (die meisten circa 3—4 // lang).
1. Konidien kuglig—beinahe kuglig.

a. Rasen mattgrün (Kl. zuerst 371, dann 338, 304, 309); Koni
dienträger glatt—beinahe glatt, 4,4—6,5 //; Metulae 4—5,6 // 
x 10—12 //; Sterigmen 3,2—3,4// x 8—9,6//; Konidien 3—3,8//.

P. viridicatum n. sp.
2. Konidien ellipsoidisch— länglich.

a. Rasen zuerst bläulich (Kl. 367), dann blaugrün (Kl. 367— 
368, 358), wollig; die Unterseite gelblich—braun; Konidien
träger glatt, 3,6—4,8 //; Metulae 3,6—4,5 //Xl2—18//; Ste
rigmen 2,6—3 //x7,5—10 //; Konidien 2,6 — 3,2 //X 3—3,8//. 
Bisweilen kleine Coremien-Bildungen.

P. expansum (Link) Thom.
b. Dem P. expansum ähnlich, aber niemals Coremien-Bil

dungen; die Unterseite weiss—gelblich.
P. commune Thom?

c. Rasen dunkel blaugrün (Kl. 353, 358); Konidienträger glatt, 
3—4,5 /*; Metulae 2,6—4,2 //X 10—18 p; Sterigmen 2,2—3 p 
x 7,5—10 //; Konidien 2,6—3 //x3,2—4,«.

P. atramentosum Thom.
d. Rasen grünblau (Kl. 358—383, 358, dann 393, 363); Koni

dienträger glatt —bisweilen feinwarzig, 3—4,8 //; Metulae 
3—4,4 /zx8—14 //; Sterigmen 2—2,8 /zx7—10,5 //; Konidien
2,4—3,2 //X 3—3,8 p. P. chrijsogenum Thom.

e. Rasen grün (Kl. 329, 338, dann 343); die Unterseite rot;
Konidienträger glatt, 3—4,6 //; Metulae 2,5—4 //X 9—12 //; 
Sterigmen 1,6—2,6 p X 9—12,«; Konidien 2—2,8 px 2,8—3,8//; 
Coremien-Bildungen häufig. P. Duclauxi Delacroix.

f. Rasen bläulich, dann mattblau—grünblau (Kl. 422, 392 —
387, 383—388); Konidienträger glatt, 3,2—5 //; Metulae 3,6 
—4,8 //X 10,5—14 //; Sterigmen 2,6—3 px 8—9 //; Konidien 
2,8—3,4//X 3,4—4,2//. P. piscarium n. sp.

g. Rasen zuerst hell graugrün (Kl. 347), dann hell grüngrau
(Kl. 372); Konidienträger glatt, wenig verzweigt oder einfach, 
3—4,6 «; Metulae 2,8—4 //Xl2—20 // oder 0; Sterigmen 
2—2,6 //X 8 — 9,6 //; Konidien 2,2—2,8 //X 3—3,6 //; Perithe- 
cien steril. P. turbatum n. sp.

h. Rasen hellgrün (Kl. 342, 347); Konidienträger glatt, 3—4,6 //;
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Metulae 3—4,5 //xlO—18 p; Sterigmen 1,8—2,6 ,0X7,5 — 
10 p; Konidien 2 — 2,8 /jx2,7—3,8,«.

P. Lagerheimi n. sp.
i. Rasen zuerst grünlich—bläulich (Kl. 378 B), dann dunkel 

graugrün—schwarzgrün (Kl. 343, 348, 319, 320); Konidien
träger glatt, 3 —3,8/i; Metulae 2,2 —3,8 x 10—15 ,«; Sterigmen 
2—2,7 /iX 9—10,5 /i; Konidien 2,3—3 ,« x 2,8—3,4 //..

P. rugulosiun Thom.
k. Rasen zuerst rötlich, dann grün—grüngrau (Kl. 373); die 

Unterseite blutrot; Konidienträger glatt, 2,7—3,4 //; Metulae 
2,6—3 /iX 7—14 /i; Sterigmen 1,5—2,2 /iXlO,6 —12 /i; Ko
nidien 1,4 — 2 px2,8—3,4 /i. P. pinophilum Hedgcock.

D. Konidien winzig (die meisten etwa 3 p und minderer).
7. Konidien kuglig—beinahe kuglig.

a. Rasen dunkelgrün; Konidienträger glatt, 3 — 4,5 ,«; Metulae
2,4—3,6 ,«X 9—12 p; Sterigmen 1,8—2,5 px 9—10«; Koni
dien 2,2—2,5 p; die Unterseite gelblich rot—rot.

P. rubrum (Grassberger) Stoll.
b. Rasen wollig, hell blaugrün (Kl. 367, 377), dann grüngrau

(Kl. 322, 372—318, 343); Konidienträger glatt, 3,4—4,6 p\ 
Metulae 3—4,6 p x 12—14 p - Sterigmen 2—2,7 ,« x 7,5—9 p ; 
Konidien 2,2—3 p. p. laiwsum n. sp.

c. Rasen hell (Kl. 396, 397), dann dunkler grünblau (383—388, 
388, 393); Konidienträger glatt, 2,8—4,g p; Metulae 3—4,5 p 
X 10,5—14//; Sterigmen 2,2—3 px 7—8p; Konidien 2,6—3,2 p.

P. notatum n. sp.
d. Rasen zuerst hell hlaugrün (Kl. 367, 362), dann mattgrün 

(Kl. 338); Konidienträger warzig (bisweilen glatt), 3,2—5 p; 
Metulae 3,2 —4,5 p x 9,5 —14 p; Sterigmen 2,2—2,8 p x 8—9//; 
Konidien 2,6—3,2 «. P. cyclopium n. sp.

e. Rasen zuerst hell (Kl. 397), dann dunkler blaugrün (Kl. 353,
358, 358—363); Konidienlräger feinwarzig—glatt, 4,2—6 p; 
Metulae 3—4,6 p X 11,4 —16 p; Sterigmen 2,4—3 p x 8—9,G p; 
Konidien 2,6—3,2 p; Coremien-Bildungen häufig und pin 
selförmig verzweigt. P. corymbiferum n. sp.

f. Rasen bläulich grün (Kl. 367, 363), dann maltgrün (Kl. 338, 
309); Konidienträger glatt, 3,8—6 p; Metulae 3,2—5,4 p 
X 11,4—15 p; Sterigmen 1,6—2,5 /*x7,5—9 p; Konidien 
zuerst oft ellipsoidisch, dann kuglig, 2,4—3 p.

P. tabescens n. sp.
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g. Rasen hell graugrün (Kl. 347); Konidienträger glatt, 2—3,8 p, 
einfach oder verzweigt; Metulae 2,3—3,6 fix 10—15 u oder 
0; Sterigmen 1,6—2,6 «x7—9 p; Konidien 2,2—3 p; die 
Unterseite gelb. P. citrinum Thom.

2. Konidien ellipsoidisch—länglich.
a. Rasen hell blaugrün (Kl. 367), dann dunkler (Kl. 363—368); 

Konidienträger 4—6,5 p; Metulae 3—4,6 px 11 —14 p; Ste
rigmen 1,6—2,3 px 7,5—9 p; Konidien 1,8—2,6 px2,i— 

3,2 ft; Konidienträger, Metulae und Sterigmen feinwarzig; 
Coremien-Bildungen sehr häufig. P. granulation Bainier.

b. Myzel gelblich; Rasen dunkelgrün (Kl. 335, 339, 340); die
Unterseite orangegelb—gelbrot; Konidienträger glatt, 2,8— 
3,6 g; Metulae 2,6—4 ,«x9—12 p; Sterigmen 2,2—2,8 fix 
8 —12 fr. Konidien 1,6—2,4 «x2,4—2,8 ft; Perithecien gelb, 
1—2 mm., kuglig; Ascussporen 2,8—3 p x 4—5 /u, mit zarten 
Querleisten versehen. P. luteum Zukal.

(P. bicolor Fr.?)
c. Rasen zuerst hell graugrün (Kl. 347), dann dunkel blau

grün (Kl. 363), zuletzt grüngrau (Kl. 372—343), von weissem, 
später rotem Myzel überwachsen; Konidienträger glatt,
2,5—3,8 fjt; Metulae 2,6—3,8 /ix9-14 fi; Sterigmen 2—2,6 fj. 
X 10—12 fi; Konidien 1,5—2 px2,2—3 /i.

P. africanum Doebelt. 
cl. Rasen dunkelgrün, später dunkel graugrün; Konidienträger 

glatt, 3,2—4 ft; Metulae 2,8—4 fiXlO,5—15 p; Sterigmen 
1,8—2,6 fix 9—12 p; Konidien 1,6—2,4 fix 2,6—3,2 ft.

P. purpurogenum (Fleroff) Stoll.
e. Rasen zuerst hellgrün (Kl. 347), dann graugrün; (Kl. 348); 

Konidienträger glatt, 2,6—3,8 fr, Metulae 2,2—3,4/r x 12—18 g; 
Sterigmen 1,6—2,2 fix 9—12 fi; Konidien 1,6—2,3 fix 2,3 
—3 ;i. P. funiculosum Thom.
Rasen grünlich blau (Kl. 387), dann blaugrün (Kl. 363, 
368); Konidienträger glatt, 4,2—6 p; Metulae 3—6 ,«xl0,5 
—15 ft; Sterigmen 1,6—2,3 fix 7,6-9 ft; Konidien 2,4—2,8 fi 
x 2,7—3,2 ;i. P. stoloniferum Thom.
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A. Konidien mittelgross (die meisten 4—5 // lang).
a. Rasen bläulich, dann zwischen blau und grün, seitdem 

schmutzgrün (»une teinte claire intermédiaire entre le bleu 
et le vert, qui en vieillissant devient vert noir sale»); Ko
nidienträger warzig; Konidien kuglig, 4,2 p.

P. asperulum Bainier.
b. Dem P. asperulum ähnlich, aber Konidienträger beinahe

glatt—bisweilen feinwarzig. P. puberulum Bainier.
B. Konidien klein (die meisten circa 3—4 «).

a. Rasen blaugrün, dann dunkelgrün, nicht umzont; Konidien
träger 2,4—3,5 //; Metulae 3,5 X 10—12 p; Sterigmen 10 p; 
Konidien kuglig, 3—3,3 px‘S,3— 3,8 p; Sclerotien gelb, 0,5 
mm. P. kiliense Weidemann.

b. Rasen hellgrün, zuletzt schmutzgrün; Metulae oft 0; Ste
rigmen 7 p; Konidien kuglig, 3,7 p; Zellen oft blasenförmig.

P. vesiculosum Bainier.
C. Konidien winzig (die meisten kleiner als 3 p).

1. Konidien kuglig—ellipsoidisch kuglig.
a. Rasen blaugrün; Konidienträger schmächtig (etwa 2,8 p), 

wenig verzweigt; Sterigmen 8,4 p lang; Konidien 2,8 p.
P. Paxilli Bainier, P. patulum Bainier.

b. Rasen dunkelgrün, pulverig; Sterigmen 8,4 p; Konidien 2,8 p.
P. virescens Bainier.

c. Rasen hell graublau; Sterigmen bis 19//; Konidien 2,8 p.
P. erectum Bainier-

d. Rasen grünlich—hellgrün; Sterigmen 8—9 p\ Konidien 2,8p.
P. Urticae Bainier.

e. Rasen grüngrau, von sterilen, gelben Hyfen umzont; Koni
dienträger 2,3 //; Konidien 2,3 p. P. bicolor Oud.

2. Konidien ellipsoidisch—länglich.
a. Rasen gelblich grün—olivengrün; Konidienträger 3—3,2 p;

Konidien 2—2,3 px 2,2-—2,8 p. P. Musae Weidemann.
b. Rasen hellgrün, dann dunkler, zuletzt graugrün, griessig;

Konidienträger 3—3,5 p; Sterigmen 2,5—3 p X 12 //; Koni
dien 2,3 px 2,7 p. P. Juglandis Weidemann.

c. Rasen bläulich—hellblau, zuletzt schmutzgrün; Konidien
1,4—1,6 px 2,8 p. P. elongation Bainier.
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III. ZWEIFELHAFTE ODER NICHT AUFKLÄRBARE, AM 
MEISTEN ÄLTERE ARTEN, DIE WOHL ZU 

STREICHEN SIND.

P. fasciculatum Somm. (1826), P. quadrifidum Salisb., P. prurio- 
sum Salisb., P. Fieberi Corda (1839), P. griseum Bonord. (1864), 
P. radians Bonord. (1864), P. firmum Preuss (1851), P. glauco-ochra- 
ceum Preuss (1851), P. minimum Siebenmann (1889), P. flavo-virens 
Cke et Mass. (1892), P. platense Speg. (1896), P. radiatum Lindner 
(1901), P. humicola Oud., P. desciscens Oud., P geophilum Oud. 
(1902).

Einen schmarotzenden Pilz von smaragdgrüner Farbe, den Metsch- 
nikoff zu der Gattung Entomophthora und Delacroix zu Oospora zählt, 
hält Vuillemin für ein echtes Penicillium, das er P. Anisopliae nennt. 
Nach Figur und Beschreibung zu urteilen, dürfte der Pilz jedoch 
kein Penicillium sein, weshalb ich keine Veranlassung habe, ihn hier 
mit aufzunehmen.

P. Wortmanni hat nach Klöcker eine graugrüne, später hellgraue 
Konidiendecke. Autor hat den Bau des Konidienträgers nicht be
schrieben, und meine eigenen Kulturen haben nur ein weiss—gelb
liches Myzel entwickelt. Da ich also kein Mittel gehabt, mich 
selber zu vergewissern, ob wir es mit einer Penicillium-Art zu tun 
haben, kann ich den Pilz hier nicht berücksichtigen.

Die ausführliche Beschreibung der hier genannten Arten nebst 
Abbildungen usw, wird demnächst im Druck erscheinen.
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OM POTENTILLA FRUTICOSA L. PÅ ÖLAND.
AF

GUSTAV TÖRNBLOM.

Den botaniska litteraturen är relativt fattig på upplysningar rö
rande Potentilla fruticosa, speciellt i fråga om blommans byggnad 
och lif. De uppgifter härom, som finnas, äro i allmänhet knapp
händiga och stundom, såsom i Knuths Handbuch der Blütenbio
logie (7) t. o. nr. oriktiga. Ett undantag i detta hänseende utgör 
Wolfs Monographie der Gattung Potentilla (l 8), dar de från den 
vanliga Potentilla-typen afvikande blomförhållandena hos P. fruti
cosa och närbesläktade — Wolfs subsektion Rhopalostylce—fram
hållas.

Potentilla-arterna äro som bekant i allmänhet samkönade. Detta 
är emellertid icke fallet med P. fruticosa och bifurca (möjligen äf- 
ven den närbesläktade davurica), hos hvilka enligt Wolf (l8, p. 
22) några individ hafva »androdynamiska» blommor (»med långa, 
väl utbildade ståndarsträngar och ståndarknappar, men vanligen 
felslagna karpeller») samt några »gynodynamiska» (»med korta, 
ofta förkrympta ståndarsträngar och ståndarknappar, men väl utbil
dade karpeller»). Wolf, som kallar detta ofullständig dioeci eller 
subdioeci, har härmed — dock ej först, ty redan J. D. Hooker 
betecknar arten som »dioica» — framhållit det för P. fruticosa ka
raktäristiska: dess dioeci.

På Öland är P. fruticosa rent dioik så till vida, att alla blom
morna på samma individ alstra antingen endast pollen eller endast 
frön, om än det undertryckta könet stundom representeras af mer 
eller mindre tydliga rudiment. Min förmodan är, att arten alltid 
är verkligt dioik, såväl å de öfriga, af Vestergren (15), K. Jo-
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Hansson (6) och Hägg (5) nyligen beskrifna skandinaviska fyndor
terna på Gotland, som å de extraskandinaviska lokalerna.

Den mig veterligen förste, soin observerat, att den öländska P. 
fruticosa är dioik, är prof. G. Lagerheim, som för mig omtalade 
förhållandet våren 1906, och på hvilkens initiativ jag företagit en 
statistisk undersökning af artens könsfördelning. Dels för detta 
meddelande, dels äfven för andra upplysningar om Ölands vege
tation stannar jag i tacksamhetsskuld till honom.

Jag lämnar här en kort redogörelse för de iakttagelser öfver P. 
fruticosa, speciellt dess blomning, som jag varit i tillfälle att göra 
å Ölands södra alfvar somrarna 1906, 1907, 1909 och 1910 samt 
vintern 1910—11.

P. fruticosa, token, tokmuran eller busk-potentillan, är en af den 
öländska alfvarvegetationens märkligaste arter. Den är iögonen
fallande, där den växer i talrika och ofta stora kolonier, med en 
gestalt, som i jämförelse med alfvarväxternas flertal kan kallas 
jättelik, och med gula, på långt håll synliga blommor. Den är 
märklig genom sin geografiska utbredning: I Skandinavien före
kommer den i vildt tillstånd blott på Öland, hvarifrån den sedan 
gammalt är känd, ocb på Gotland, där den nyligen upptäckts. De 
närmaste orter, där den finnes vildväxande, äro Estland och Kur
land (samt Livland?). Här — på de båda skandinaviska Östersjö- 
öarne och i de nämnda Östersjöländerna — är arten isolerad från 
sitt utbredningscentrum i det inre af Asien. Märklig är P. fruticosa 
också genom sin stora variationsförmåga, som gör sig gällande i 
fråga om växtens habitus, bladets storlek, form och behåring, blom
mans storlek och byggnad; märklig är den framför allt äfven ge
nom sin blombiologi.

Linné, som 1741 besökte Öland, talar (8, p. 63) om P. fruti
cosa: »lok kallas på Öland en Buske, som i hela werlden är 
mycket rar: ty Bothanici weta ännu intet annat ställe i werlden, 
hwar denna wäxer, mer än endast uti York i En ge land, och lär 
han nyligen blifwit observerad uti Siberien, hwar til nu änteligen 
kommer Ölands södra del. Denna Buske är afritad af Rajus, Mo- 
rison, Miller, Walther och Amman, men på intet ställe wäl 
trällad. Wäxten kallas Potentilla caule fruticoso, hon stod på 
tufwor af Allwarden, jämte låga platser på hwilka watnet stådt 
hela wintren, hon är stor som Lawendel eller Isop, har gula 
blommor och släpper åhrligen sin yttra bark; samma Buske bru
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kas nu i Trädgårdarna til låga häckar, där han trifs wäl. Ölen- 
ningen anwänder honom lil ingen nytta, utom at af honom, emedan 
hans rijs är styft och hårdt, giöra wiskor til kiärils skurande.»

GEOGRAFISK UTBREDNING OCH STÅNDORTER.

Potentilla-släktets urhem var det tertiära cirkumpolarlandet. Här 
hade i den arktisk-tertiära floran en klyfning i olika artgrupper 
ägt rum och en vandring mot söder börjat. Alltjämt utgöres emel
lertid hufvudutbredningsområdet af den af hafvet sönderskurna 
landtgördel å norra hemisfären, som är belägen mellan kräftans 
vändkrets och polarregionens eviga is. Söder om nämnda vänd
krets befinna sig blott ett fåtal arter och där endast på höga berg, 
som stå eller i en geologiskt ung tid stått i förbindelse med nord
ligare breddgrader. Vid tertiärtidens slut förändras i och med det 
klimatiska omslaget och kontinenternas utdifferentierande af hafvet 
betingelserna för växt- och djurvärldens geografiska utbredning, och 
lör Potentilla inträder ett nytt skede i dess vidare utveckling: några 
arter dö ut; några med större ackommodationsförmåga ha bibehållit 
sig relativt oförändrade till våra dagar; några ha slagit in på andra 
utvecklingsvägar, olika i olika världsdelar, och resultatet har blifvit 
specifikt asiatiska, specifikt europeiska och specifikt nordameri
kanska artgrupper. Sedermera ha vandringar ägt rum å den stora 
eurasiatiska kontinenten: artgrupper ha vandrat från Asien till 
Öst-Europa, från Europa till Väst-Asien. Vi finna två kategorier 
artgrupper, representerade i hvarje af de tre nordliga kontinenterna. 
Den ena utgöres af vissa artfattiga grupper, och dithörande arter 
äro relativt konstanta och hybridisera sällan (fruticosa, anserina etc.). 
Grupperna till den andra kategorien utgöras af en rad närbesläk
tade, polymorfa arter, benägna för hybridisering (argentea etc.). De 
förra, de paleotypa, äro de äldsta och stadda i utdöende; de senare, 
de neotypa, äro yngre, ännu stadda i sin fulla utveckling.

Detta är tankegången i den teori om Potentilla-släktets utvecklings
historia, som Wolf (18) uppställt, och för livilken han redogör i 
sin ofvannämnda monografi.

Till de paleotypa arterna, »Ur-potentillorna», som enligt Wolf 
sannolikt voro buskar med parbladigt sammansatta, ledade blad 
och håriga frukter, räknar han som nämndt bl. a. P. fruticosa. I 
nämnde författares på karpellens beskaffenhet grundade Potentilla- 
system hänföres ifrågavarande art till sectio Trichocarpie (med hå-
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riga karpeller), subsectio Rhopalostyla; (med klubbformig pistill) och 
grex Fruticosce (äkta busknatur; karpellerna med tät bebåring).

P. fruticosa har följande geografiska utbredning: I Asien: Sibi
rien, Central- och Öst-Asien, Kamschatka, öar i Berings haf, Japan, 
Korea, Mandschuriet, Kina, Himalaya-länderna, Kaukasus och Ar
menien. I Europa: Syd-Ryssland, Ural, Estland, Kurland, (Liv
land?), Öland, Gotland, Nord-England, Irland, Pyreneerna och Hafs- 
alperna. I Nord-Amerika: i öster från New Mexico till New 
Jersey, i väster från Alaska till Kalifornien samt i bergen i New 
Mexico och Arizona.

Dessutom uppträder arten ofta förvildad och har på flera ställen 
i Österrike, Syd-Tyskland och Nederländerna vunnit burskap som 
medborgare i landets flora (se Ascherson-Graebner I, p. 673). 
Äfven i Skandinavien förekommer arten både odlad, ehuru den nu
mera ingalunda kan sägas vara på modet, och, enligt uppgifter i 
floristiska arbeten (2, 10), äfven stundom förvildad.

På Öland växer P. fruticosa å det stora, södra alfvaret, som 
sträcker sig från Ottenby i söder till Kalkstad och Lenstad i norr. 
Från detta ursprungliga utbredningsområde har P. fruticosa spridts 
till närliggande trakter, nämligen nedanför västra landtborgen, till 
lunder på och intill alfvaret samt till åtminstone ett från alfvaret 
isoleradt ställe norrut.

Enligt Sjöstrand (12) finnes arten »äfven nedom Landtborgen 
allmän». På den af moränlera, sand- och grusaflagringar betäckta 
strandremsan nedanför den af senglaciala ishafvet uppkastade vall, 
som kallas västra landtborgen, uppträder den i så godt som hela 
Mörbylånga socken, hela Kastlösa socken samt i S:a Möckleby och 
Ventlinge socknar, däremot mig veterligen icke i Smedby socken. 
A alla dessa ställen växer den på till stor del ouppodlade jordom
råden (de s. k. markerna), som äro belägna utmed stranden vid 
Kalmar sund. Längst in går den vid Kastlösa, där den påträffas 
cirka 1,5 km. från stranden, dock fortfarande i »marken». Mellan 
dessa områden och landtborgen är den icke iakttagen. I S:a Möck
leby och Ventlinge socknar gå dock »markerna» ända fram till 
foten af landtborgen ulan mellanliggande uppodlade delar; landt
borgen går ju här fram relativt nära stranden. Hvad beträffar ar-
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tens förekomst öster om alfvaret har jag där funnit den endast på 
en lokal, nämligen å ömse sidor om vägen, som går förbi Sandby 
kyrka, cirka 1 km. öster om ancylusvallen.

P. fruticosa bar också trängt in i de binder på alfvaret, som 
finnas på ställen, där någorlunda mäktiga moränaflagringar täcka 
underlaget. Detsamma gäller äfven Oltenby lund, som utbreder 
sig söder om landsvägen mellan Ås kyrka och Ottenby gård å den 
där befintliga sandaflagringen. Där påträffade jag dock endast en
staka individ. Talrikt och i stora exemplar växer arten å det 
mellan lunden oeh västra stranden belägna området af kalkstens- 
häll.

Jag vill, ehuru jag icke själf besökt densamma, omnämna ännu 
en öländsk fyndort för P. fruticosa, märklig, därför att den ligger 
norr om och relativt afskild från alfvaret. Enligt hvad nuvarande 
kontraktsprosten i Resmo J. M. Lundgren meddelat mig, växte 
P. fruticosa under åren 1885'—97 — och gör det med sannolikhet 
ännu — å Bläsinge bys västra utmark, belägen något öfver f km. 
sydväst om Dörby i N:a Möckleby socken och något mindre än 1 
km. väster om ancylusvallen och östra landtborgsvägen. Denna 
utmark består delvis af ouppodlade områden och det är å dessa, 
som växten är till finnandes. Min sagesman var af den åsikten, 
att den äfven växer å andra ställen i närheten, t. ex. på Dörby 
utmark norr om den nyssnämnda.

Ölands södra alfvar har sedan gammalt varit känd som den enda 
skandinaviska lokal, där P. fruticosa förekommit vildväxande. Tack 
vare Vestergrens, Johanssons och Häggs (5, 6, 15) meddelanden 
år 1908 känna vi emellertid numera 3 gotländska fyndorter, alla 
belägna inom Hejnums socken å norra delen af ön.

Den första utgöres af den stora hällmarksplatå, som utbreder 
sig öster om landsvägen mellan Tingstäde och Bäl, och som i sin 
centrala del består af »blekevätar, omväxlande med glest skogbe- 
växta partier af sprickfull kalkhäll, som höjer sig helt obetydligt 
öfver blekevätarna». Den andra lokalen, som ligger 0,5 km. syd
ost om Hejnums kyrka intill landsvägen mellan Hejnum och Bäl, 
och som enligt K. Johansson kan anses som en framskjuten ut
post af den förra, är ett sankt hörn af en typisk gotländsk betes
hage, pinetum herbidum Sern. Den tredje, af R. Hägg funna loka
len är belägen i sydvästra hörnet af Hejnums socken invid en 
blekevät.

*
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P. fruticosa älskar en viss grad af fuktighet i jorden, och är å 
såväl de öländska som de gotländska lokalerna till sitt uppträdande 
beroende däraf.

Som Hemmendorff (3) och Witte (17) ha framhållit, är vegeta
tionen på Ölands södra alfvar sammansatt af hufvudsakligen två 
formationskomplex, nämligen al fvarstäppen, en öppen vegetation

G. Törnblom foto.

Fig. 1. Alfvarstäpp å Resmo alfvar d. 28/s 10- I kalkhällens ofullständigt fy lid a 
sprickor växer Potentilla fruticosa.

' ' *S ..
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på sådana ställen, där kalkhällen (»flisan») är naken eller täckt af 
ett blott tunt jordlager, samt alfvarängen, en sluten vegetation på 
djupare jord. Af dessa upptar på södra alfvaret alfvarstäppen den 
största arealen. P. fruticosa uppträder å både alfvarstäppen och 
alfvarängen, allmännast å den senare, å bägge dock endast där dess 
fuktighetsbehof kan fyllas (se fig. 1 och fig. 2).

A alfvarstäppen växer P. fruticosa i sprickor, dels, såsom Hem
mendorff och Witte omnämna, i grusfyllda sådana, dels äfven,
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såsom t. ex. mellan Resmo by och Möckelmossen, i sprickor, som 
äro endast ofullständigt fyllda.

De förra sprickorna äro oftast bredare, och karaktärsväxterna 
utgöras här af Carex glauca, Cynanchum vincetoxicum (i östra de
larna af alfvaret), Galium verum, Glolnilaria vulgaris och Ggpsophila 
fastigiata. Dessutom påträffas här Crataegus monoggna, .Juniperus 
communis, Oxgtropis campestris, P. fruticosa och Rosa canina.

De ofullständigt fyllda sprickorna äro vanligen smalare samt 
stundom afsevärdt djupa. Här uppträder en vegetation af buskar, 
såsom Cratccgus monoggna, Juniperus communis, Prunus spinosa och 
Rosa canina samt skuggväxter, såsom Geranium lucidum och rober- 
tianum, Lactuca muralis och ormbunkar (Asplenium ruta muraria 
och trichomanes, Cgstopteris fragilis, Polypodium phegopteris, Polysti- 
cbum filix mas m. fl.). Dessutom påträffas här förutom P. fruticosa 
t. ex. Campanula persicifolia, Cirsium lanceolatum, Convallaria poly- 
gonatum, Cynanchum vincetoxicum, Epilobium augusti folium, Geum 
urbanum, Rubus ca>sius, Rumex crispus, Torilis anthriscus, Urtica 
dioica och Verbascum thapsus.

De å alfvarstäppen förekommande formationerna med P. fru
ticosa äro relativt sparsamma. Något talrikare än annorstädes upp
träda de mellan Resmo by och Möckelmossen.

A alfvarängen träffar man P. fruticosa på lokaler, som äro tuf- 
viga, något steniga samt — såsom ofvan påpekats — fuktiga. Pe
riodvis, t. ex. efter långvarigt regn, blir här marken mellan tuf- 
vorna öfversvämmad, något, som för öfrigt äfven stundom kan äga 
rum å stora ytor af kalkhällarna. A den tufviga alfvarängen växer 
P. fruticosa vanligen på tufvornas sidor, sällan mellan tufvorna och 
sällan å deras krön, således å sådana ställen, som under perioder 
af öfversvämning visa sig vara belägna ungefär vid eller strax of- 
vanför gränslinjen mellan vattenytan och tufvan. Betingas å ena 
sidan växplatsen på tufvornas sidor af artens fuktighetsbehof, har 
å andra sidan denna växplats en viss betydelse för tufbildningen. 
P. fruticosa, mestadels den resligaste konstituenten i den vegeta
tion, som har sitt säte å tufvan, kommer nämligen att både direkt 
och indirekt spela en stor roll för tufvans vidare tillväxt. Direkt 
bidrager arten till materialtillförseln med vissna, affallande delar, 
indirekt genom att diverse partiklar — däribland frukter och frön - 
som ditförts med vinden eller någon gång vattnet, stanna i skydd 
af P. fruticosa-individen. Så tillväxer så småningom tufvans midt- 
parti. I detta sammanhang kan framhållas en annan faktor, som
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i sin mån influerar på tufvornas utveckling. Det är isen, som vid 
sin bildning sammantränger och höjer ursprungligen relativt flacka 
ojämnheter.

På den tufviga alfvarängen växer P. frnticosa rikligt samt dess
utom bl. a. Galium boreale, Geum rivale, Juniperus communis, Lotus 
corniculatus, Potentilla anserina och erecla, Primula farinosa, Pru
nella vulgaris, Salix repens, Spiriva fUipendula, Succisa pratensis och 
Vicia cracca.

Den å den tufviga alfvarängen förekommande P. fruticosa-ior- 
mationen är näst efter Helianthemum oelandicum-formsdionen det 
öländska alfvarets vanligaste. Särskildt uppträder den i myckenhet 
norrut. »Vid t. ex. norra gränsen intar den en oafbruten sträcka 
af väl ett par kilometers längd» (Hemmendorff, 3, p. 23).

Granska vi de båda formationskomplexen med hänsyn till de 
däri ingående arterna, finna vi, att förutom P. frnticosa själf inga 
arter äro gemensamma för alfvarstäppen och alfvarängen såsom 
konstituenter i P. fruticosa-formationer, undantagandes Corylus avel- 
lana, som emellertid hvad alfvarstäppen beträffar är funnen blott å 
en enda lokal. Däremot vikariera i de båda formationskomplexen 
några arter för hvarandra, nämligen:

Ä alfvarstäppen: 
C ar ex glauca

Galium verum 
Geum urbanum

Ä alfvarängen: 
Carex Goodenowii 

» panicea 
» tomentosa 

Galium boreale 
Geum rivale

Af beskrifningen på de gotländska fyndorterna för Potentilla fru
ticosa framgår, att de öländska lokalerna, den sprickiga kalkhällen 
och den tufviga alfvarängen, ha sin motsvarighet bland dem.

Till detta kan läggas, att artens ursprungliga utbredningsområde 
på Öland liksom lokalerna på Gotland är beläget ofvanför ancy- 
lusgränsen. På Öland påträffas visserligen växten nedanför denna 
gräns, men dessa förekomster ha sin grund i senare spridning. På 
Gotland är växten icke funnen under nämnda nivå. P. fruticosas 
invandring till de båda skandinaviska Östersjööarna skedde efter 
allt att döma öfver Östersjöprovinserna och under den period, som 
af Sernander blifvit kallad den arktiska.
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DET VEGETATIVA SYSTEMETS VARIATION.

P. fruticosa växer dels i enstaka exemplar, dels i ruggar med 
ända till 0,75 m. diameter. Höjden är mycket växlande. På Res- 
mo alfvar visade det sig, att af något mer än 300 individ höjden 
varierade hos omkring 250 st. mellan 10 och 50 cm. och hos un
gefär ett 50-tal mellan 50 och 75 cm. Detta tyckes öfverallt på 
det egentliga alfvaret vara det vanliga, och de resligaste exempla
ren påträffas i regel oftare i hällspriekorna än å tufvorna. Nedan
för västra landtborgen och i Ottenbytrakten bli i allmänhet indi
viden högväxtare. Å t. ex. hällmarksområdet väster om Ottenby 
lund har jag observerat öfver metershöga buskar. Linné (8) talar 
på tre ställen om de högväxta P. fruticosa-exemplaren i trakten af 
Ottenby: »Tok wäxte emellan Landtborgen och Ottenby-Lund, både 
i större högd och myckenhet; \vi sågom oxarna äta bladen och 
yttersta qwistarne, hwaraf denna buske merendels är ojämn, wresig 
och oformelig» (p. 82). »Token sågs här (vid Åhs) til ett par alnars 
högd, tagen i Lundar, brukades til qwastar at sopa golfwet med; 
bladen på denna höga Token woro mindre och smalare än på den 
låga och allmenna; qwistarna woro ei eller så grennige : ty de hade 
ei så ofta warit af bitne» (p. 84). »Token stod ibland buskarna (på 
Ottenby »Schefferi-äng») af 11/2 alns högd, til tekn, at Hiortar ei 
så gierna äta honom som oxar och hästar» (p. 91).

P. fruticosa kan, enligt hvad stammens tjocklek utvisar, uppnå 
en respektabel ålder.

Om P. fruticosas vegetativa system säger Wolf (18, p. 56): Po- 
tentilla fruticosa ändert im Habitus, in der Blattform und in der 
Behaarung ziemlich stark ab, und die extremen Formen sind so 
auffallend, dass einige derselben von Lehmann und älteren Floristen 
für besondere Spezies gehalten wurden. Man ist aber mehr und 
mehr zu der — sicher richtigeren — Ansicht gelangt, dass die 
meisten Formen durch Übergänge mit einander verbunden und auf 
eine ziemlich niedere Wertstufe zu setzen sind.» A Ölands södra 
alfvar är denna det vegetativa systemets variationsförmåga hos P. 
fruticosa mycket framträdande, särskildt i fråga om bladets ut
seende.

Hvad först artens habitus beträffar, kan man särskilja tvenne 
typer, den ena utmärkt af en smal och smidig växt, den andra af 
ett yfvigare, risigare utseende. Dessa typer äro emellertid blott 
olika åldersstadier, något, som Wolf framhåller (l8, p. 56) med orden:
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»Die Sträucher der P. frnticosa erreichen in günstigen Lagen eine 
Höhe von 1 bis 1 r/2 m und treiben, besonders in der Jugend, vom 
Grund an zahlreiche lange rutenförmige Äste und Zweige; im Alter 
jedoch, wenn sie dickstämmiger werden, gleichen sie mehr kleinen 
Bäumchen mit sparrigen, dichtgedrängten aber kurzen Ästen und 
Zweigen.» Till delta kan läggas, att de tidigare framträdande, 
längre och smidigare skottaxlarna äro ljusare och försedda med 
större stipler. I någon mån torde äfven, som Linné framhållit, 
betningen på alfvaret få betydelse för åstadkommande af en risig 
gestalt.

P. fruticosa växer upprätt, dock icke undantagslöst. Från kalk
hällarnas sprickor och alfvarängens tufvor sprider sig arten utanför 
den egentliga koloniens periferi, och därvid kunna enstaka individ 
spira upp å annat underlag än där den normalt förekommer, dock

G. Törnblom foto.
Fig. 3. Potentilla fruticosa från af groft vittringsgrus täckt kalkhäll. Stammen är 

öfver l1/, m. lång, krypande och rotslående.

•**■U. • ^

högst något 100-tal meter från moderkolonien. Sker detta å ett 
ställe, där hällen är täckt af groft vittringsgrus, får arten stundom 
en helt annan habitus än den normala: den blir krypande med 
rotslående stam. Jag har (lig. 3) bifogat en fotografi af ett sådant 
exemplar, hvars stam mätte öfver 1,5 m. i längd och af densam
mas tjocklek att döma var mycket gammalt. Det bar icke mindre 
än 312 blommor och blomknoppar.
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Som transpirationsnedsättande faktorer hos P. fruticosa kunna 
tolkas bladytans minskning, bladkanternas nedvikning och behå- 
ringen. Man har å Ölands södra alfvar tillfälle att iakttaga alla 
öfvergångsformer från individ med stora, breda, nästan platta, gröna 
blad med relativt svag behåring till individ med små, smala och 
spetsiga, med starkt nedvikna kanter försedda, gråludna blad. Det 
märkliga är, att man — stick i stäf mot Wolfs uttalande (18, p. 
56): »die schwächere oder stärkere Behaarung der Blätter und 
Kelche scheint hauptsächlich vom Standort abzuhängen» — på
träffar i ifrågavarande afseende olikartade individ på samma slags 
lokaler, inom samma koloni, ja, i samma rugge. Så t. ex. obser
verade jag en gång i en koloni å tufvig alfvaräng bland buskar, 
hvilkas blad i allmänhet voro tämligen smala, med nedvikna kan
ter och gråludna, ett exemplar, som genom sina stora, breda, full
komligt platta blad af på långt håll iögonenfallande mörkgrön färg 
alldeles öfverensstämde med de två odlade exemplar, som finnas i 
Kalmar slottspark. Dessa senare äro de enda kvarlefvande af dem, 
som för cirka 30 år sedan där planterades och för ändamålet re
kvirerats antingen från Stockholm eller från Tyskland (hvilketdera 
kunde icke länsgartnern erinra sig vid det samtal jag för en tid 
sedan hade med honom), i alla händelser icke från Ölands södra 
alfvar.

BLOMNING OCH FRUKTSÄTTNING.

På tal om blomningstiden hos P. fruticosa vill jag i förbigå
ende beröra förhållandet hos några af det öländska alfvarets mest 
framträdande arter för att få en jämförelse till stånd.

Skottsberg (13) har för Skabbholmen i Roslagens skärgård indelat 
vegetationsperioden i 4 delar, karaktäriserade af vissa dominerande 
växtarter och insektgrupper. Denna indelning lämpar sig utan att 
behöfva modifieras äfven för Ölands södra alfvar, hvarför jag här 
använder mig af densamma. Hvad växtvärlden beträffar, karak
täriseras de 4 perioderna å sistnämnda lokal af bl. a. följande arter:

Första perioden (från vegetationsperiodens början t. o. m. maj).
I stort sedt sammanfaller med maj blomningstiden hos Plantago 

tenuiftora. Redan under april inträder blomning hos Draba verna 
och Hutchinsia petrcea, hos hvilka den fortsätter t. o. m. juni, samt 
hos Saxifraga tridadijlites, där den pågår t. o. m. juli. Dessutom 
börjar under maj blomning hos följande:



Blommande 
A n dr os ace sep ten trion a tis 
Antennaria dioica 
Cerastium pnmilum

Blommande t. 
Arabis hirsuta

t. o. m. juni:
Potentilla verna 
Primula farinosa

o. m. juli:
Plantago tanceolata 

Andra perioden (juni).
Denna period sammanhänger såsom synes med den föregående, 

men alfvaret har under denna tid en annan prägel tack vare de 
arter med iögonenfallande blomningsfenomen, hvilka nu börja blom
ma. Med juni sammanfaller blomningstiden hos Globularia vulga
ris, Helianthemum celandicum, som kommer stora ytor af alfvaret 
att särskildt under periodens första hälft lysa i gult, samt Hiera- 
cium piloselta. Hos följande påbörjas blomningen:

Blommande t. o. m. juli:
Allium schcenoprasum Oxytropis campestris
Asperula tinctoria Plantago maritima
Cynanchum vincetoxicum Sedum acre
Galium silvestre Silene nutans
Helianthemum chamcecistus Spircea filipendula

Blommande t. o. m. augusti:
Anthyllis vulneraria (f. typica, f.

coccinea och f. atba)
Calamintha acinos 
Campanula rotundifotia 
Linum catharlicum 
Lotus corniculatus 
Medicago fatcata

Blommande t. o. m. 
Arenaria serpyltifolia 
Crepis tectorum 
Erodium cicutarium

Blommande 
Potentilla fruticosa

Potentilla anserina 
» erecta 

Prunella vulgaris 
Sedum album 

>' rupestre
Silene maritima v. petrcea 
Veronica spicata 

september:
Euphrasia officinalis (koll.) 
Potentilla argentea

åtminstone in i oktober:
Sagina nodosa 

Tredje perioden (juli).
Afven denna period sammanhänger, såsom ofvanstående artför

teckning utvisar, med föregående, men är likväl mot denna be
gränsad därigenom, alt tidigare blommande arter, såsom Helian
themum celandicum, i och med juni utgång sluta sin blomning och 
efterträdas af andra, något som bos alfvaret medför förändradt ut-
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seende. Med juli sammanfaller blomningstiden hos Anthericum 
ramosum. Följande börja blomma:

Blommande t. o. m. augusti:
Gypsophila fastigiata 
Helianlhemum canum (söder om 

linjen Smedby—Segerstad) 
Prunella grandiflora 
Ranunculus flammula 
Teucrium scordium

Artemisia rupestris 
Carlina vulgaris 
Cirsium acaule

» lanceolatum 
Convolvulus arvensis 
Galium boreale

Blommande t. o. m. september:
Achillea millefolium 
Galium verum

Leontodon autumnalis 
Thymus serpyllum 

Fjärde perioden (vegetationsperiodens slut fr. o. m. augusti).
I och med augusti ingång upphöra åtskilliga arter att blomma. 

Några börja då sin blomning, bl. a. Calluna vulgaris, hvilkens blom
ningstid sammanfaller med augusti, samt Artemisia campestris och 
Succisa pratensis, som blomma t. o. m. september.

Till detta vill jag foga ett par anmärkningar, dels att jag här 
anfört endast den ungefärliga blomningstiden, dels att några arter 
med allmännare utbredning på Ölands alfvar ha en i någon mån 
annan blomningstid än på fastlandet. Detta står i samband med 
lokala klimatiska förhållanden, särskildt Ölands långa, blida höstar. 
Som ett ingående härpå icke hör till ämnet, inskränker jag mig 
till att framhålla ett enda exempel: Sagina nodosas blomning är ej, 
såsom i floristiska arbeten uppges, slut med augusti. Den blommar 
under blida höstar ännu i början af november.

P. fruticosa blommar sålunda under hela vegetationsperioden med 
undantag af den första af de 4 ofvannämnda perioderna. I detta 
hänseende liknar den blott några få andra alfvarväxter. Af de 63 
arter jag ofvan utvalt, blomma 6 under 1 månad, 28 under 2, 21 
under 3, 7 under 4 och 1 under 5 månader. De längst blommande 
utom P. fruticosa äro:

April—juli:
Saxifraga tridactylites

J uni—september:
Arenaria serpyllifolia 
Crepis tectorum 
Erodium cicutarium

Juni—oktober:
Sagina nodosa

Euphrasia officinalis 
Potentilla argentea
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Af dessa 7 är det väl endast Sagina nodosa, som öfverträffar P. 
fruticosa.

P. fruticosa blommar som ymnigast redan under juni, särskildt 
under dess sista hälft. Så såg jag omkring midten af juni 1906 i 
några inhägnade alfvarområden strax öster om Resmo kyrka, inom 
hvilka vegetationen var skyddad för betning, P. /ru/zcosa-kolonier 
i en blomsterskrud så yppig, att de i detta afseende täflade med 
sin samtida längre ut på alfvaret, Helianthemnm oelandicuni. Emel
lertid kan stundom på vissa ställen en blomning, rikligare än an
nars, inträda äfven under andra tider. Så lade jag sommaren 1910 
märke till, hurusom å ett ställe i närheten af Möckelmossen en 
ymnig blomning ägde rum efter en regnperiod i augusti, under det 
att den varit rätt torftig på samma plats under juni.

Det största intresset i fråga om P. fruticosa-blomman knyter sig 
vid dennas könsfördelning; den är, såsom redan nämnts, dioik.

Jag vill här lämna en kort redo
görelse för skillnaden i cf- och Q- 
blommornas byggnad samt meddela 
resultatet af den statistiska under
sökning, som jag företagit för att 
utröna proportionen mellan cf- och 
Q-individens antal.

(f-blommornas byggnad (se 
tig. 4). Ståndarna äro alltid väl 
utbildade. I den fullt utslagna blom
man äro de något utåtböjda, de yttre 
mer än de inre, hvilka senare stun
dom t. o. m. äro inåtböjda. De 
skifformiga knapparna äro riktade 
mer eller mindre snedt uppåt, stun
dom vertikala, sällan nästan horisontala. Vanligen äro de ställda 
tangentialt, någon gång snedt radialt. Pistillerna äro oftast fullt 
tillbakabildade. Endast mera sällan kan man å fruktfästet se en 
samling hår, bland hvilka än alldeles saknas pistiller, än finnas 
några få, små, sterila sådana.

9-blommornas byggnad (se fig. 5). Pistillerna äro flera 
eller färre, mer eller mindre uppblandade med hår. Ståndarna 
äro sterila, men aldrig fullt tillbakabildade. Oftast (a) äro de stora,

E. Rosenius del. 
Potentilla fruticosa: cT-blom-Fig. 4.

ma. Pistillerna fullkomligt reducerade.
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differentierade i en sträng och ett knappband. Blott mera sällan 
(b) utgöras de af små, någon enstaka gång odifferenlierade rudi
ment, alltid tydligt skönjbara, alltid i ett endast föga reduceradt 
antal.

+ blommornas stora, ehuru sterila ståndare påminna om de fer
tila och förläna därigenom flertalet Q-blommor ett sken af samkönig- 
het. Det är möjligen detta förhållande, som kommit Knuth (7) att 
beskrifva P. fruticosas blommor som samkönade och homogama.

E. Rosenius del.
Fig. 5. Potentilla fruticosa: ?-blommor. a'. Ståndarna sterila, men stora och 

differentierade i strang och knapp, b: Ståndarna sterila och små.

I själfva verket är mellan de fertila och de stora, sterila stån
darna, såsom af lig. 4 och fig. 5 a framgår, en tydlig, yttre skillnad 
till finnandes. Hos de förra utgör knappen en rundad skifva, ned
till något bredare och ej fullt 1 mm. i bredd. Pollensäckarna bilda 
i skilvans periferi en hästskoformig, nedtill ej sluten lörtjockning, 
som är matt gröngul, i genomfallande ljus mörkare än det af knapp
bandet bildade, glänsande, oftast triangelformiga midtpartiet. Hos 
de sterila standarna är däremot knappen (= knappbandet) ej så 
utprägladt skifformig, oftast något plattadt päronformig med den 
tillspetsade änden uppåt, i sin helhet glänsande gul. Pollensäc
karna saknas här.

För att utröna rf- och Q-indi videns inbördes antal, har jag un
dersökt 5,110 ex. från 24 olika lokaler inom Resmo, Vickleby, 
Stenåsa och Sandby alfvarområden. Å alla lokalerna, utom n. 12

16, är o samtliga vid tillfället blommande exemplar undersökta.
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Resultatet är sammanställd t i tabell 1, där siffrorna för hvar och 
en af lokalerna äro införda för att framhålla, att undersökningen 
på olika platser så när som på ett undantag lämnat ungefär ena
handa resultat.

TABELL I.

Lokalens Antal Antal Antal
nummer individ cf-ex. 9-ex.

i 90 38 52

2 507 230 277

3 452 170 282

4 237 65 172

5 124 33 91

6 44 16 28

7 180 85 95

8 99 39 60

9 149 63 86

10 69 48 21

11 40 6 34

12 300 42 158

13 100 32 68

14 100 44 56

15 100 43 57

16 100 36 64

17—20 1,290 493 797

21 628 204 424

22 212 64 148

23 280 84 196

24 209 61 148

Summa: 5,110 1,895 ( = 37,08 %) 3,215 ( — 62,92 %)

Tabellen ger vid handen, alt Q-individen till antalet i regel 
äro cT-individen betydligt öfverlägsna. I detta hänseende ut
gör således P. fruticosa intet undantag från det inom växtvärlden 
vanliga förhållandet, att hos diklina arter Q-individens antal öfver- 
stiger (f-individens. Däremot är P. fruticosa något afvikande i 
fråga om den procent, hvarmed 9-exemplaren öfverstiga cf-exemp- 
laren. Hos diklina växter tycks nämligen förhållandet mellan cf- 
ocli Q-exemplaren vara tämligen konstant, närmare bestämdt så, 
att cf-exemplarens antal förhåller sig till Q-exemplarens SOm talet
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100 till etl tal något större än 100 (Wiesner, 16, p. 158). Hos P. 
fruticosa är på de af mig undersökta lokalerna Q-exemplarens an
tal ännu större; i genomsnitt är hos denna art ifrågavarande för
hållande 100:167,23.

På tal om proportionen mellan (?- och Q-individen hos P. frati- 
cosa förtjänar omnämnas, att Wolf (18, p. 56) genom undersök
ning af ett rikligt herbariematerial från olika trakter af jorden 
tyckt sig finna, att »androdynamiska» individ (= cf-ex.) förekom
ma talrikare än »gvnodjmamiska» (= Q-ex.). Som synes, har jag 
ifråga om Ölands södra alfvar kommit till ett annat resultat.

Vi sågo af (f- och 9‘blommornas byggnad, att pistillerna i de 
lörra voro underkastade en stark reduktion, men att ståndarna i 
de senare finnas kvar såsom väl utbildade staminodier. Noga ta
get kan man urskilja olika grader i ståndarnas och pistillernas re
duktion, och i samband därmed kan man tala om olika stadier 
i P. fruticosa-blommans regressiva utveckling. För enkelhets 
skull har jag urskilt tre stadier i ståndarnas och fre i pistillernas 
utbildning. Dessa stadier äro:

För ståndarna:
1. Ståndare väl utvecklade.
2. Ståndare sterila, stora, differentierade i sträng och knappband.
3. Ståndare sterila, små, stundom odifferentierade.

För pistillerna:
1. Pistiller normalt utvecklade, flera eller färre.
2. Pistiller få och sterila eller inga. Fruktfästet med hårsam

ling.
3. Pistillerna och fruktfästets hårsamling fullkomligt undertryckta. 

Genom kombination fås ett visserligen groft, men för statistiska
undersökningar användbart uttryck för ståndarnas och pistillernas 
reduktion i en och samma blomma. Jag har härvid betjänat 
mig af följande beteckningar:

cT ~ - Standare väl utvecklade. Pistiller få och sterila eller 
inga. Fruktfästet med hårsamling (= mindre starkt ut
präglad cf‘blomma).

c? 3: Ståndare som hos rf 2. Pistillerna och fruktfästets hår
samling fullkomligt undertryckta (= starkt utpräglad (f- 
blomma).

9 2: Pistiller normalt utvecklade. Ståndare sterila, stora, diffe
rentierade i sträng och knapphand (= mindre starkt ut
präglad 9‘blomma).
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Q <3: Pistiller som hos Q2- Ståndare sterila, små (= starkare 
utpräglad 9-blomma).

För att utröna proportionen mellan individ med blommor på 
dessa fyra olika utvecklingsstadier, har jag närmare undersökt öf- 
ver hälften af de i labell 1 upptagna individen, nämligen samtliga 
från lokalerna n. 2, 3, 5, 17—20 och 24, tillsammans utgörande 
3,210 ex. Med användande af de beteckningar, som jag nyss de
finierat, erhålles tabell 2. Äfven här har jag infört siffrorna från 
hvar och en af lokalerna för att framhålla, atl saken i slorl sedt 
ställer sig lika på de olika platserna.

TABELL 2.

Lokalens
nummer

Antal
individ

Antal
d'2-ex.

Antal
ct"3-ex.

Antal
$2-ex.

Antal
$3-ex.

2 507 3 227 270 7
3 452 9 161 259 23
S 124 — 33 90 1

17—20 1,290 12 481 765 32
21 628 1 203 251 173
24 209 — 61 146 2

Summa : 3,210

£ 
« O
II

1,166
= 36,3 %) ( =

1,781 
55,5 %)

238
( = 7,4 %)

Det visar sig, att starkt utpräglade cf-blommor och mindre starkt 
utpräglade Q-blommor äro långt vanligare än mindre starkt utpräg
lade cf-blommor och starkt utpräglade Q-blommor samt att af dessa 
senare de mindre starkt utpräglade cf-hlommorna äro sällsyntast.

Således leder en undersökning af blommornas byggnad samt en 
statistisk undersökning af buskar med blommor på olika utveck
lingsstadier till samma resultat: I fråga om utveckling till 
verklig dioeci är arten på Öland redan framme vid målet, 
ehuru blommorna ännu ej hunnit göra sig af med det 
undertryckta könets rudiment, ffvad detta senare beträffar 
hafva cf-blommorna kommit längre på vägen mot sin specialitet, 
cf-könets bibehållande och det motsatta könets fullständiga un
dertryckande, än Q-blommorna på vägen mot sin. Af intresse 
skulle vara att veta, huruvida icke arten, hvilket jag förmodar, är 
verkligt dioik äfven på andra orter.

*
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Redan vid flyktigt betraktande af en P. fruticosa-koloni märker 
man, att blomstorleken är i hög grad varierande. Wolf, som 
funnit de »androdynamiska» blommorna större än de »gynodyna- 
miska», anser (18, p. 56) denna storleksskillnad stå i samband med 
artens »benägenhet för dioeci». Blommornas storleksvariation gäl
ler emellertid både (f- och Q-individ, t. o. m. blommor på samma 
individ.

Jag har företagit mätningar å blommorna af P. fruticosa och 
några andra Potentilla-arter dels för att få ett mått på storleks
variationen hos ifrågavarande arts blommor i allmänhet och i 
jämförelse med andra arter, dels för att utröna, om den varie
rande blomstorleken hos P. fruticosa — såsom af Wolfs uttalande 
framgår — utgör någon sekundär könskaraktär. Hvad först P. 
fruticosa beträffar har jag gjort dessa mätningar på Resmo alfvar, och 
omfatta de 112 cf-exemplar med sammanlagdi 500 blommor och 
98 9"exemplar med tillhopa samma antal blommor, samtliga ex
emplaren härstammande från två kolonier, den ena växande å 
sprickig häll, den andra å tufvig alfvaräng. Å hvarje individ ha 
alla vid tillfället utslagna blommor tagits i beaktande, och varie
rade dessas antal hos cf-exemplaren mellan 1 och 17 samt hos 
Q-exemplaren mellan 1 och 35. Vid mätningarna visade det sig 
f. ö., att blomstorleken icke stod i samband med individets habi
tus eller storlek. De öfriga observationerna ha gällt P. argentea, 
erecta och anserina och gjorts i Kalmartrakten. Å den förstnämnda 
mättes 120 blommor å 25 individ, å den andra 117 blommor å 
6 individ samt å den sistnämnda arten 39 blommor å 35 individ. 
Resultatet af mätningarna har jag framställt dels i 4 tabeller (n. 
3—6), dels grafiskt (fig. 6 och 7).

TABELL 3 (P. fruticosa).
Blommans diam. i

mm........................... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Antal cf-blr............ 1 0 0 0 2 4 13 19 39 42 69 70 74 56

Antal §-blr............ 1 2 3 8 10 20 38 52 59 39 72 64 42 28

Blommans diam. i
mm........................... . (forts.) 24 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Antal cT-blr............. • ( » ) 40 30 16 15 7 2 0 0 0 0 0 1
Antal O-blr............ • ( » ) 22 15 10 9 3 1 1 0 0 1 0 0

Denna tabell visar för det första den stora variationsförmågan i 
allmänhet. Skillnaden i storlek mellan största och minsta blom-



man utgör ju för cf-blommorna 25 mm. och för Q-blommorna 
23 mm. fabelten visar vidare, att cf-blommorna i genomsnitt äro 
större än Q-blommorna. cf-blommornas medelstorlek är 21,43 mm. 
och Q-blommornas 19,c i mm., hvilka tal äro belägna i närheten 
al respektive kurvors toppunkter. Fig. 6 visar dessa kurvors ut
seende och inbördes läge.

Blomornas diameterji mm.
G. TÖRNBLOM'del.

Fig. 6. Potentilla fruticosa: Grafisk framställning af cT- och $-blommornas 
storleksvariation. <3* =_______________  9 = ______ ________

Denna skillnad i rf- och Q-blommornas genom snittsstorlek kan 
betraktas som en sekundär könskarakter så till vida, som den 
tydligt framgår af en på basis af statistiska undersökningar upp
gjord grafisk tabell. I detta hänseende öfverensstämmer således 
P. fruticosa med de diklina arterna i allmänhet, där ju i regel Q-
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blommorna äro mindre än cT- eller ^-blommorna. Däremot är 
denna karakter vid enbart ett ytligt betraktande af en P. fruticosa- 
koloni ingalunda iögonenfallande.

I fråga om Öland gäller således Wolfs uttalande om c?- och 
Q-blommornas storlek endast med modifikation, och hvad de 
svenska parkerna vidkommer gäller nog icke ett uttalande af 
samma författare (18, p. 56), enligt hvilket de »androdynamiska» 
individen på grund af sina större blommor vid inplantering i 
parkanläggningar skulle föredragas framför de »gynodynamiska».

Storleksskill- 
nad mellan 
största och 

minsta blom
man på sam
ma individ 

i mm.

TABELL 4 (P. fru
cAindivid

Medelantal
Antal

blommor
individ

pr individ

ticosa).
O-individ

Medelantal
Antal

blommor
individ

pr individ

0 24 1,2 10 1,7

1 8 2,5 11 2,6

2 12 3,c 14 3

3 11 4,3 13 4,1

4 19 4,8 10 5,5

5 13 5,1 7 7,4

6 7 5,6 13 5,5

7 4 10 6 8,7

8 8 6,5 5 10,2

9 5 10,8 6 11,7

10 — — 2 3

11 — — 1 4

12 — — —

13 — — —

14 1 7 —

Af denna tabell framgår, att storleksvariationen i hög grad gäl
ler äfven blommorna på samma stånd. 3:e och 5:e kolumnerna 
äro medtagna blott för att — sedda i jämbredd med l:a kolum
nen — belysa det icke oväntade förhållandet, att afståndet mellan 
maximum och minimum tillväxer i den mån materialet ökas. F. ö. 
råder i fråga om denna variation en viss olikhet mellan q71- och 
Q-individen. I allmänhet gruppera sig ju blommorna på samma 
individ — ehuru starkt varierande—tämligen jämnt omkring me-
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delstorleken. Emellertid utgöra många Q-exemplar ett undantag 
härifrån, i det man i deras blomsamlingar ofta påträffar enstaka 
blommor, som till storleken skilja sig från de öfriga på samma 
individ, och som därigenom betydligt förskjuta dessa öfrigas genom- 
snittsstorlek. Man får, då man betraktar flera cT- och 9-exemplar 
efter hvarandra, intryck af, att hos de senare blomstorlekarna, 
bildlikt taladt, ha svårare att samlas kring sin tyngdpunkt, att de
ras jämviktsläge oftare rubbas. Detta intryck skärpes ytterligare 
vid mätning af blomstorleken. Med tillhjälp af tabell 4 kan också 
uträknas, att genomsnittsskillnaden mellan ett individs största och 
minsta blomma är större för Q-exemplaren än för cT-exemplaren. 
Detta beror nog delvis på den just framhållna så att säga nyck
fullare variationen i många Q-individs blomsamlingar. Genomsnitts
skillnaden mellan ett individs största och minsta blomma är hos 
cf-exemplaren 3,5 6 mm. och hos Q-exemplaren 4,0 6 mm.

De här framhållna skillnaderna mellan cf- och Q-exemplaren — 
hos Q-individen den nyckfullare variationen i blomsamlingarna 
och den större genomsnittsskillnaden mellan individets största och 
minsta blomma — kunna möjligen betraktas som om än svaga se
kundära könskaraktärer.

TABELL 5 (P. frulicosa).

Blommans 
medel

storlek pr 
individ och 

i mm.

Antal

cT-lndivid

Antal

$-individ

Blommans 
medel

storlek pr 
individ ocli 

i mm. 
(forts.)

Antal

d"-individ 
(forts.)

Antal

$-individ
(forts.)

10—10,9 1 1 23—23,9 10 2

11 — 11,9 — — 24—24,9 7 3
12—12.9 — — 25—25,9 10 5
13—13,9 — 1 26—26,9 1 2

14—14,9 — — 27—27,9 1 —

15 —15,9 — 4 28—28,9 2 —

16—16,9 1 4 29 — 29,9 — —

17—17,9 4 10 30—30,9 — —

18—18,9 13 13 31 — 31,9 — —

19—19,0 8 13 32 — 32,9 — —

20—20,9 15 16 33—33,9 — 1

21 — 21,9 20 12 34—34,9 — —

22—22,9 19 11 35—35,9 — —

Denna tabell ådagalägger, att individen trots den stora variatio
Svensk Botanisk Tidskrift 1911 8
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nen inom hvarje individs blomsamling kunna grupperas i stor- 
leksklasser hvad blomstorleken beträffar. Liksom i tabell 3 före
finnes här en förskjutning af kurvorna till förmån för cf-exempla- 
ren. Detta är åskådliggjordt i fig. 7.

Blommornas medelstorlek pr individ och i mm.
G. Törnblom del.

Fig. 7. Potentilla fruticosa: Grafisk framställning af cT* och O-individens 
fördelning i storleksklasser. <? =______________ . $ = ..............................

Beträffande de öfriga observerade Potentilla-arternas storleks
variation hänvisar jag till tabell 6.

TABELL 6 (P. argentea, erecta och anserina).

Kronans diam. i mm. G 7 8 9 10 11 12 13
Antal blommor hos P. argen tea 1 10 26 53 27 3
Antal blommor hos P. erecta....... 1 2 15 20 40 28 8 3

Kronans diam. i mm.. ....... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Antal blommor hos P. 

serina ................................
an-
.......  3 4 11 4 5 6 4 3 3 2 2 1

Äfven hos dessa arter är således variationsförmågan stor. Kro
nans medelstorlek är hos P. argentea 10,87 mm., hos P. erecta 9,94 
mm. och hos P. anserina 19,92 mm. I och för jämförelse mellan 
P. fruticosas variationsförmåga och dessa arters har jag förfarit på 
följande sätt. Storleksskillnaden mellan en arts största och minsta
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observerade blomma är ju ett mått på den artens variationsför
måga med afseende på blomstorleken. Detta mått kan emellertid 
icke användas vid jämförelse mellan olika arter, eftersom en och 
samma storleksskillnad måste anses som uttryck för en större 
variationsförmåga hos en småblommig art än hos en storblommig. 
Därför har jag som ett lämpligt mått på variationsförmågan tagit 
storleksskillnaden i förhållande till blom medelstorleken ge
nom att uträkna den såsom en viss procent af medelstorleken. Jag 
har därvid kommit till följande resultat:

Storleksskillnaden mellan största och minsta observerade blom
man utgör följande procent af medelstorleken:

Hos P. argenlea: 46,4 %
» P. anserina: 62 %
» P. erecta: 70,4 %
» P. fruticosa: 121,83 %.

Detta betyder ju, att variationsförmågan är minst hos P. argentea 
och störst hos P. fruticosa, hos hvilken senare den är icke mindre 
än nära dubbelt så stor som hos den med blott föga mindre blom
medelstorlek utrustade P. anserina. Denna jämförelse är såsom 
baserande sig på ett statistiskt sedt alltför litet undersökningsma
terial blott afsedd att framhålla saken i grofva drag, att bekräfta 
det intryck man får vid äfven ett flyktigt betraktande af P. fruticosas 
blommor, intrycket af en art med mer än vanligt stor variations
förmåga.

*

I regel kan man hvad formen beträffar hänföra P. fruticosas 
blommor till två hufvudtyper. Hos den ena äro kronbladen breda, 
med sidokanterna täckande hvarandra (se lig. 4 och 5). Kro
nan är här svagt konkav eller plan. Hos den andra typen äro 
kronbladen smalare, icke nående hvarandra med sidokanterna. 
Kronan får här utseendet af en 5-strålig stjärna, plan eller stun
dom t. o. m. svagt konvex, uppifrån räknadt. Af dessa typer, som 
förekomma i olika storlekar och hos såväl c?- som Q-blommor, är 
den första vanligast, ehuru den senare ingalunda kan sägas vara 
sällsynt. Alla blommor på samma individ tillhöra samma typ.

Hos bägge dessa typer förekomma ofta bildningsafvikelser 
af olika slag och grader. De bestå i urnupna, flikiga eller klufna 
kronblad, ståndares petalisering, förändrad kronform, afvikande
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antal ståndare samt afvikande talförhållande i blommans öfriga 
kransar.

Vanligast af dessa äro de urnupna, flikiga och klufna kron
bladen. Flikningen kan beröra ett eller flera af blommans kron
blad; kronbladet kan vara deladt i två eller flera flikar; ett kron
blads flikar kunna vara lik- eller olikstora, grunda eller djupa. 
Flikningen kan t. o. m. leda till ett eller flera kronblads klyfning, 
i hvilket fall kronan blir öfvertalig.

Öfvertaliga kronblad kunna också uppkomma genom ståndares 
petalisering. Så kan man finna alla öfvergångar från den blott 
föga omvandlade ståndaren till kronbladet, likt det normala, från 
ett öfvertaligt kronblad till fyllda blommor. Wolf känner fyllda 
blommor från P. erecta — där har jag aldrig observerat sådana - 
och P. opaca. Han framhåller (18, p. 24), att dylika blommor äro 
sällsynta hos vilda, något vanligare bos odlade exemplar.

Mera sällan får P. fruticosas blommor ett egendomligt utseende 
därigenom, att de normalt cirkelrunda kransarna äro ellipsfor- 
migt utdragna.

En afvikelse, som hos Ölands-exemplaren blir så godt som till 
regel, är ståndarantalets reduktion i cf-biominorna. Härmed 
förhåller det sig på följande sätt.

Som bekant, äro ståndarna i den typiska Potentilla-blomman 
normalt 20, ordnade i 3 kransar (10 + 5 + 5). Den yttre kransens 
10 ståndare stå 2 och 2 innanför kronbladens bas. Den mellersta 
kransens 5, som äro kortast, äro belägna midtför kronbladen. Den 
innersta kransens 5, som äro längst, stå midtför foderflikarna. Hos 
några arter är antalet ståndare genom inskjutning af någon krans 
ökadt till 25 eller 30; några arter ha genom en eller tvenne kran
sars bortfallande antalet ståndare reduceradt till 15, 10 eller till 
och med 5.

Inom grupperna Fraticosce och Rupestres — således bl. a. hos 
arten fruticosa — varierar antalet ståndare enligt Wolf (18, p. 25) 
mellan 25 och 30. Såsom synes af fig. 4 har bär den utbredda 
blombotten, »underfodret», formen af en reguljär 5-hörning. Vid 
de tämligen starkt framträdande hörnen sitta kronbladen, och på 
hvarje af de förtjockade, svagt konkava sidokanterna äro omkring 
5 ståndare belägna. Här äro således ståndarna icke fördelade på 
flera, tydligt åtskilda kransar. Af ståndarna äro de 2, som sitta 
närmast hvarje kronblads bas, kortast och den på sidokantens 
midt belägna längst. Om detta ståndarnas egendomliga läge inom
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Fruticosce och Rupestres ha uttalats olika åsikter, som emellertid 
ännu ej höjt sig öfver spekulationens stadium.

Den här framhållna skillnaden mellan ståndarnas läge i den 
typiska Potentilla-blomman och i t. ex. P. friiticosas blomma är 
åskådliggjord i tig. 8.

o o

a: Efter Wolf (p. 22). 
b; G. Törnblom del.

Fig. 8, a: Diagram af typisk Potentilla-blomma, b: Diagram af blomma från
grupperna Fruticosce och Rupestres. ijf ytterfoder, f foder, kr kronblad, 

st ståndare, fr fruktfäste.

Emellertid har det, som redan sagts, visat sig, att antalet stån
dare hos den öländska P. fruticosa icke är öfverensstämmande med 
det antal, som Wolf uppgifver (25—30). Antalet är här sällan 25 
eller därutöfver, oftast mindre. Då antalet är mindre, är det alltid 
först de stora midtför foderflikarna belägna ståndarna, vanligen 
dessutom de på sidorna om dessa befintliga, som saknas, däremot 
så godt som aldrig de vid kronbladens bas stående. Hvad som 
här blifvit sagdt om ståndarnas läge, antal och reduktion i P. fru- 
ticosas cf-blommor gäller äfven 9‘bl°mmornas mer eller mindre 
utvecklade ståndarrudiment.

För att utröna graden af denna ståndarantalets reduktion, har 
jag undersökt 108 blommor af typen c? 3, hvarvid jag kommit till 
det i tabell 7 återgifna resultatet.

TABELL 7.

Antal ståndare......................... 15
Antal blommor med detta

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ståndarantal ......................... 1 0 1 1 5 17 16 18 20 19 3 4 3



Detta betyder ett medelantal ståndare af blott 22,21.
Enligt Wolf (18, p. 24) kunna de flesta Potentilla-arternas blom

mor undantagsvis vara 3-, 4-, 6- eller 7-taliga, utom hos P. erecta 
och P. procumbens, där de äro normalt 4-taliga. Hos P. fruticosa 
på Öland har jag iakttagit 4- och 6-taliga blommor.

P. fruticosa-indixid med på ett eller annat sätt afvikande blom
mor äro vanliga. Oftast uppträda sådana blommor enstaka bland 
de normala på buskarna, stundom i större antal. Så såg jag en 
gång å en lokal strax väster om Möckelmossen, där f. ö. blommor 
med afvikande utseende tycktes vara vanligare än mångenstädes, 
en buske med ett 20-tal blommor, af hvilka öfver hälften voro mer 
eller mindre fyllda.

Blommans utslående äger i allmänhet rum på morgonen. 
Emellertid kan man äfven när som helst på dagen, t. o. m. ännu 
på kvällen iakttaga blommor, som hålla på att öppna sig. I detta 
senare fall afbrytes utslåendet för att fortsätta följande morgon.

De knoppar, som äro redo att slå ut, kunna lätt skiljas från de 
öfriga: de gula kronbladen, som på ett tidigare stadium äro blekt 
gröngula, äro synliga som en 5-uddig stjärna mellan foderbladen. 
Vid öppnandet böja sig först ytterfodrets flikar utåt och sedan det 
egentliga fodrets. När de förra äro riktade snedt uppåt—utåt, äro 
de senare ännu icke fullt uppåtriktade. Stundom kunna enstaka 
foderblad slå ut något förr än de öfriga. Hvad kronbladen be
träffar kunna de vid öppnandet intaga i förhållande till hvarandra 
två olika lägen, och häraf betingas den olika hastighet, hvarmed 
utslåendet försiggår. I ena fallet ■— det vanligaste — skilja sig 
kronbladen i sin helhet alltmer från hvarandra. Blommans öpp
ning blir så småningom allt större, och i samma mån aflägsnar 
sig kronan alltmer från den urnlika formen för att närma sig den 
fatlika. Här försiggår således öppnandet långsamt men oafbrutet. 
I det andra fallet skilja sig kronbladen alltmer åt i sina nedre 
och mellersta delar, under det att de längst upptill häfta vid 
hvarandra. I timtal kan blomman sålunda förbli sluten. Foder
bladen äro härvid lika mycket utåtriktade som i en utslagen blom
ma, och kronbladens nedersta delar sträfva alltjämt utåt, förorsa
kande blommans tilltagande i omfång nedtill och på midten. Först 
när spänningen blir för stark, brister sammanhanget mellan kron- 
bladsspetsarna, utslåendet försiggår hastigt, och kronan blir i ett 
slag mer än halföppen. På grund af den relativt långa tid, som
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förflyter, innan öppningsögonblicket är inne, tar utslåendet i detta 
fall längre tid än för den förra typen. F. ö. kan tilläggas, att en
staka kronblad stundom häfta ihop och fördröja öppnandet, hvilket 
dock försiggår med så mycket större fart, när det tillfälliga mot
ståndet slutligen upphäfs. Hos båda typerna fortsätter i allmänhet 
utslåendet, tills kronan blir fatlik, plan eller t. o. m. svagt konvex. 
Detta senare gäller i synnerhet de enskilda kronbladen i den förut 
beskrifna 5-stråliga krontypen. Någon gång afstannar öppnandet 
för en kortare eller längre stund, t. o. m. för timmar, då kronan 
ännu blott är föga mer än halfutslagen.

Den tid, som en blomma tar i anspråk för att bli nästan fullt 
utslagen (svagt konkav), är mycket olika. En del blommor behöfva 
för ändamålet blott 30 min., andra åter ända till 4 timmar. Där
till kommer, att en blommas utslående kan försiggå med mycket 
olika hastighet under olika stadier. För att bli halfutslagen kan 
åtgå hälften af hela tiden för blommans utslående, i vissa fall icke 
mer än 1/s, stundom ända till V10 af denna tid.

I cf-knopparnas samling af tätt sammanträngda ståndare äro 
strängarna allt efter utrymmet raka, svagt bågböjda eller stundom 
knäböjda. Under knoppens utslående räta och förlänga sig sträng
arna i centripetal ordningsföljd. I den unga knoppen äro sträng
arna ungefär af knappens längd, hos den utslagna blomman af 
2—5 gånger denna längd- På alla knoppstadier liksom i den ut
slagna blomman äro de inre knapparna belägna på något högre 
nivå än de yttre, dels på grund af de längre strängarna, dels eme
dan dessa äro mer uppåtriktade. Då blomman öppnat sig så mycket, 
att kronbladen äro riktade rätt eller föga mer än rätt uppåt, ha 
de 10 yttre ståndarna intagit sitt definitiva läge med riktning snedt 
utåt, och nu först är deras parvisa anordning framträdande. De 
öfriga ståndarna bilda på detta stadium en särskild centralgrupp 
innanför dessa. De flesta ståndarnas knappar äro nu vända snedt 
uppåt, de yttres nästan horisontala. De yttre ståndarnas knappar 
börja samtidigt öppna sig. Då kronbladen hunnit bli snedt utåt
riktade, stå de inre ståndarna glesare än förut och bilda ej längre 
någon från de yttre ståndarna skild centralgrupp. På detta stadium 
ha äfven de inre ståndarnas knappar börjat öppna sig.

Som sagdt, börja redan i den halfutslagna blomman några af de 
yttre ståndarnas knappar att öppna sig och på ett något senare 
stadium äfven de inres. I hvarje fall finnas öppnade knappar 
omedelbart innan blomman är fullt utslagen, och mellan ståndarna
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påträffas pollen, nedskakadt af insekter eller genom vindens inver
kan. Praktiskt taget kan blomman anses för utslagen redan då 
kronbladen äro riktade snedt utåt, eftersom redan vid denna tid
punkt märkena äro färdiga, och då redan nu P. frulicosas flitigaste 
besökare, diptera, krypa omkring i blomman, inpudrade med pollen.

P. frnticosas blommor äro genom kronbladens gula färg — som 
i motsats till Ranunculaceernas är matt — och genom det stora 
antal, i hvilket de uppträda på de kolonivis växande buskarna, väl 
exponerade för insekter. Honung afsöndras från den skifva, som 
är belägen mellan fruktfästet och foderbladen. Enligt Wolf (18, 
p. 23) är denna skifva »von einem zarten mehr oder weniger drü
sigen Zellgewebe bedeckt, welches gegen den Aussenrand zu sehr 
häufig anschwillt und einen verdickten Ring (die Honigscheibe) 
bildet, auf dem die Staubfäden eingefügt sind». PotenM/a-blomman 
hänföres af H. Müller tili den kategori, om hvilken han säger 
(Loew, 9, p. 336 och 337): »mit teilweiser Honigbergung», och dar 
honungen »nur unter besonders günstigen Umständen unmittelbar 
sichtbar ist». Om speciellt P. fruticosa säger samme författare 
(Knuth 7, p. 374): »die Honigabsonderung ist eine so geringe, dass 
dieselbe in Tröpchenform nicht erfolgt; doch wird der glatte, glän
zende, die Staubfadenwurzeln umgebende Ring des Kelchgrundes 
so häufig von Insekten, selbst von der Honigbiene, beleckt, dass 
sich hier ohne Zweifel eine dünne Honigschicht findet.»

Såsom regel är å sådana lokaler, som äro särskildt utsatta för 
blåst, innehåller den öländska alfvarfloran en relativt stor procent- 
halt anemofila arter och ett fåtal sådana, som blott pollineras med 
tillhjälp af insekter (se Törnblom, 14, p. 37). Till detta fåtal hör 
P. fruticosa. De blombesökare, som jag iakttagit i denna arts 
blommor, ha tillhört följande grupper:

Humlor. Jag har vid flera tillfällen tyckt mig märka, att dessa 
föredraga cf-blommorna framför Q-blommorna. Då den sedvanliga 
blåsten är alltför besvärande, visa sig humlorna vara de ihärdigaste 
besökarna.

Diptera börja redan vid soluppgången flyga omkring i P. fruti- 
cosa-kolonierna och besöka blommorna. De äro denna arts fliti
gaste besökare.

Myror. Ställvis ser man myror, som ha sin hemvist i P. fruti- 
cosa-tufvor, krypa omkring i blommorna, röfvande honung.

Till jämförelse kan nämnas, alt H. Müller och Knuth (7) ob
serverat: 2 Coleoptera, 21 Diptera och 4 Hymenoptera.
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P. fruticosas blommor äro längre kvarsittande än blommorna hos 
P. argentea, anserina och erecta• De blommor, som jag haft under 
observation, fällde kronbladen först under fjärde dygnet. Hela ti
den, äfven när det är mulet, när regnet strömmar ned och under 
natten, förblifva de öppna, alldeles oskyddade.

Efter blomningens slut förhålla sig q71- och Q-blommorna på nå
got olika sätt. Hos de förra kunna foder och »underfoder» antingen 
falla af eller förblifva kvarsittande, det förra utbredt eller hopslu
tet. Hos Q-blommorna förblifva foder och fruktbärare kvarsittande, 
fruktfästet något svällande, foderbladen utförande karpotropiska 
rörelser. Så småningom böja dessa ihop sig. Härvid äro de 
stora foderflikarna något före, så att, när dessa äro fullt hopslutna 
omkring de mognande frukterna, ytterfodrets flikar ännu äro rik
tade uppåt-utåt.

För att utröna, i hvilken grad P. fruticosa sätter frukt, under
sökte jag den 28 augusti 1909 på Sandby alfvar 12 Q-exemplar 
med tillhopa 670 fruktsamlingar samt den 19 augusti 1910 på Res- 
mo alfvar 24 Q-exemplar med sammanlagdt 799 fruktsamlingar. 
Jag kom därvid till följande resultat:

Antal befruktade
blommor

Antal icke befruk
tade blommor Summa

Sandby alfvar 445 (= 66,4 %) 
403 (= 50,4 %)

225 (= 33,6 %) 
396 (= 49,6 %)

670
Resmo alfvar................. 799

Resultatet blef som synes i bägge fallen tämligen godt. Att del
hlef något sämre i det sista, berodde troligen på den regniga vä
derlek, som en längre lid varit rådande.

Nötterna kunna länge kvarsitta. Den 22 december 1910, då jag 
besökte Vickleby och Resmo alfvarområden, iakttog jag i hvarje af 
de P. fruticosa-kolonier, som jag under min vandring passerade, 
åtskilliga buskar med af foderbladen kvarhållna nötter. T. o. m. 
ännu i början af juni har jag påträffat exemplar med ännu icke 
tömda »biologiska kapslar» från föregående år. Arten är således i 
likhet med P. argentea, collina, reptans och erecta (Sernander 11, 
p. 329) vinterståndare. Fruktspridningen kan hos P. fruticosa tänkas 
försiggå dels på epizoisk väg, dels genom vind- och vattendrift. 
För det förra talar nöttexmas hårbeklädnad, som ju är utmärkande 
för de paleotypa Potentilla-arterna i allmänhet, och som möjliggör
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ett fastnande i huden på de betande kreatur, som allt emellanåt 
ta sin väg förbi eller genom en P. fruticosa-koloni. Detta sprid- 
ningssätt kommer följaktligen till användning hufvudsakligen på 
de för kreaturen mer lockande tufviga alfvarängarna. Emellertid 
spelar nog markdriften med vindens tillhjälp — någon gång före
kommer äfven vattendrift — en större roll. Särskildt gäller detta 
i fråga om de nakna, stundom relativt släta kalkhällarna, ehuru 
det ingenstädes kan blifva tal om större afstånd. På dessa kalk
hällar träffa nötterna åtminstone i någon riktning en spricka, i 
hvilken de falla ned. På alfvarängen möta de i alla riktningar 
någon upphöjning, där de fastna. Detta förklarar möjligen det för
hållandet, att på de förra lokalerna P. fruticosa växer i sprickorna 
öfver hela hällområdet, under det den på alfvarängarna ofta sak
nas på tufvorna i områdets periferiska del.

Som ofvan framhållits anses P. fruticosa höra till de paleotypa, i 
utdöende stadda Potentilla-arterna. I fråga om utdöendet torde dock 
för denna härdiga och plastiska, med en stark variationsförmåga 
utrustade art ingen omedelbar fara vara för handen. Hvad speciellt 
Ölands södra alfvar beträffar, är faran för utrotning — såsom också 
Johansson (O) framhållit, hvad en af Gotlands-fyndorterna angår — 
minimal. På Ölands vidsträckta alfvar, där kalkhällen ligger naken 
eller blott betäckt af ett tunt jordlager, där intet träd står att upp
täcka, hotar ingen fara från landtmannens plog eller skogseldens 
flammor.

SOME NOTES RESPECTING POTENTILLA FRUTICOSA L.

SUMMARY.

The literature respecting Potentitla is comparatively poor in in
formation with regard to P. fruticosa, especially as regards the 
morphology and biology of the flower. The accounts which are 
given are, as a rule, very brief and, sometimes — as in Knuth’s 

„Handbuch der Blütenbiologie“ — incorrect, even.
In this respect, however, Wolf’s „Monographie der Gattung Po- 

tentillaf , forms an exception, for in this, our very latest monograph
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on the subject, the author gives (p. 32) a detailed account of the 
morphology of the Potentilla-flower, and there shows that, P. fruli- 
cosa, like P. bifnrca and, probably, P. clavurica too, is „imperfect 
dioecious“.

P. fruticosa on the island of Öland, however, is purely dioecious, 
i. e., all the flowers on the same individual produce either pollen 
alone or seed alone, irrespective of whether the suppressed sex of 
the flower is represented by more or less evident rudiments, or 
not. As far as I know, this was first discovered by Professor G. 
Lagerheim, who mentioned the fact to me in the spring of 1906. 
My surmise is, that the same condition of thing exists in northern 
Gotland — from which Vestergren, Johansson and Hägg, in 
1908, described the habitat of P. fruticosa — and in the extra- 
Scandinavian localities.

I shall give below a brief summary of the results of the ob
servations respecting P. fruticosa — and, specially, its flowering - 
that I have been able to make on the southern „alfvar“1 of Öland, 
during the summers of 1906, 1907, 1909 and 1910 and in the 
winter of 1910 —11.

HABITATS.

I wish to mention the following points from Wolf’s monography: 
lhe place of origin of the Polentilla-genus was the circum-polar 
land of the tertiary period, and, even to-day, its chief area of distri
bution is that sea-divided belt of land in the northern hemisphere 
that lies between the tropic of Cancer and the eternal ice of the 
polar regions. At the close of the tertiary period, when the climate 
underwent a change and the continents were mapped out, a new 
phase began in the story of the development of the Potentilla-genus: 
some species die out; others, with greater capability of adaptation, 
survive: some take other forms of development, different in the 
three continents. The now-existing groups of species belong to the 
two lollowing categories: l) Groups poor in species; the species 
being relatively constant and showing little tendency to hybridism. 
These — the palseotypical — are the oldest that have survived.

The ,,alfvar‘( is an extensive limestone table-land occupying nearly the whole of 
the south of the island of Öland, boasting a wealth of wild, almost dwarfed species, 
but almost incapable of cultivation. There is also a smaller tract of the same 
character in the middle of the island, near the town of Borgholm.
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2 Groups consisting of a number of polymorphous species, with a 
disposition to hybridism. These the neotypical are the
youngest, and are still in the full process of development.

To the former category, which consists of ligneous species with 
pinnate, articulate leaves and hairy fruits, belongs P. fniticosa. In 
Wolf’s natural system, wich is grounded on the character of the 
carpels, the species is reckoned amongst the Sectio Trichocarpce 
(with hairy fruits), Subsectio Rhopalostijhc (with club-shaped style), 
and Grex Fruticosce (pure bush-nature, articulated leaves, fruit 
closely covered with hairs).

Geographical distribution: In Asia: Siberia, Central and 
Eastern Asia, Kamtschatka, the islands of the Behring’s Sea, Japan, 
Corea, Mandchuria, China, the Himalaya-lands, the Caucasus, Ai- 
menia. In Europe: South Russia, the Ural, Estland, Courland, 
(Livland?), Öland, Gotland, the north of England, Ireland, the 
Pyrenees, the Maritime Alps. In North America: In the east, 
from Labrador to New Jersey; in the west, from Alaska to Cali
fornia, and in the mountains of New Mexico and Arizona.

In Öland, P. fniticosa occurs only on the southern „alfvar , 
growing in colonies. On the „alfvar two kinds of soil can be 
distinguished: l) Extensive slabs of limestone, either naked, or cov
ered with a thin Inver of earth, and with open \egetation. 2) 
Somewhat deeper earth, with close vegetation. P. fniticosa grows 
in both localities; in the former in the cracks between the stones 
and, in the latter in places, where the ground is knolly, damp, and 
somewhat stony (see the fig. 1 and 2). It is most common in the 
localities last-mentioned. The places where it occurs in Gotland 
resemble pretty much the Öland habitat of the species.

In both islands, P. fniticosa occurs together with a relatively 
large percentage of glacial-, sub-glacial-and oak-growths, and abo^ 
the limits of the ancient Ancylus Lake, although on Öland it has 
since spread below the same. Apparently, the species immigrated 
to Öland and Gotland across the Baltic Provinces, during the pe
riod which, in Sernander’s terminology, is called the „arctic .

THE VARIATION IN THE VEGETATIVE SYSTEM.

P. fniticosa grows both as single plants and also in groups. The 
height of the bushes varies between 10 centimetres (3,9 inches) up 
to more than 1—11/2 metre (circa 39 59 inches). I he tallest spe
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cimens are, as a rule, oftener met with in the interstices of the 
slabs of limestone than on the knolls. The individuals can reach 
a great age.

In the early stages of their growth, the shoots of P. frnticosa are 
thin, long and straight, but, later on, the individuals become bushier. 
The young, light internodes possess larger stipules. Fig. 3 shows 
a specimen which is trailing along the surface of the ground. The 
individuals of this species sometimes get this peculiar appearance 
where the limestone-slabs are covered with gravel.

The factors reducing the transpiration in the case of this species 
- the form of the surface of the leaves, the revolute margins of 

the leaves and the hairiness — are subject to great variations. I 
have observed all transitions, from individuals with large, broad, 
almost flat, green leaves with relatively sparse hairiness to individ
uals with small, narrow, pointed leaves covered with grey hairs, 
and with the edges greatly turned down. I have met with individ
uals varying in character, in the same kind of locality and even 
in the same group of bushes, a fact that does not agree with what 
Wolf states as to the connection between the hairiness and the 
character of the locality where the specimen in question grows.

FLOWERING AND FRUCTIFICATION.

With respect to the period of flowering of the species growing 
on the southern „alfvar“ of Öland, the period of growth can be 
arranged in the following four divisions, characterized by certain 
predominant species:

l:st. period: beginning of period of growth, to end of May in
clusive.

2:nd. » June.
3:rd. » July.
4:tli. » close of period of growth, from beginning of August 

inclusive.
p. frnticosa flowers during the last three of these periods until 

into October, and most luxuriantly, as a rule, during the last half 
of June. As regards the great length of the flowering-period, this 
species rivals or is surpassed by only a few other species from 
this locality, such as Sagina nodosa for example.

In this connection it may be mentioned, that the period of flower
ing in Öland is, for many species, another and a longer one than
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that on the Swedish mainland, one of the causes being the long 
and mild autumns enjoyed by the island.

It may also deserve to be pointed out that J. D. Hooker, in 
his work „The Student’s Flora of the British Islands“ 
(London, 1884, page 123), states that the flowering-period of P.fru- 
ticosa is only „June—July .

*

The greatest interest with regard to P. fruticosa is attached to 
its character as dioecious. I shall here give a short description of 
the different kinds of flowers I have observed, and also state the 
result of the statistical investigations I have undertaken for the 
purpose of discovering the proportion existing between the different 
kinds of flowers.

In the cf-flowers, the stamens are well developed and the pis
tils highly rudimentary, or entirety wanting (see fig. 4). In the 
9-flowers, the pistils are wrell developed, although they are some
times only few in number, and the stamens are more or less rudi
mentary, but are never entirety absent (see fig. 5). I have distin
guished the following four kinds of flowers, based upon the varying 
degree of the reduction of the stamens and the pistils:

1) The stamens well developed; the pistils fesv and sterile or 
none; the gynophore with a bunch of hairs (= a less strongly con
firmed cf-flower, given in the table as cf2).

2) The stamens well developed; the pistils and the bunch of 
hairs of the gynophore altogether wanting (= a most confirmed 
cf-flower, given in the table as ty1 3).

3) The pistils well developed, although sometimes fesv, the stamens 
large but sterile (= a less strongly confirmed Q-flower, given in 
the table as 92; see fig. 5 a).

4) The pistils well developed, although sometimes few; the stamens 
small and sterile (= a more strongly confirmed 9-fl°wer, given in 
the table as 93; see fig. 5 b).

On the examination of 5,110 bushes from 24 different colonies, 
it proved, that 1,895 of them, or 37,os %, were cf-individuals, and 
that 3,215, or 62,92 %, were 9-individuals. Of these 5,110 bushes 
I made a closer examination of 3,210 from 9 of the colonies, for 
the purpose of discovering the proportion existing between the four 
stages of development I have defined above. I found that 25, or 
0,8 belonged to cf2; that 1,166, or 36,3 %, belonged to the cT 3
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category; that 1,781, or 55,5 %, belonged to Q 2, and 238, or 7,4 % 
to 93.

We have thus arrived at the following results:
1) The Q-individuals are more common than the (/-indi

viduals. This agrees with the condition of things usual in the 
case of the diclinous species of plants. But, on the other hand, 
it is in contradiction to Wolf’s supposition (page 56), that the 
androdynamical bushes constitute the majority.

2) Both the study of the morphology of the flowers and the sta
tistical examinations point to the fact that strongly confirmed </- 
flowers and less strongly confirmed 9-flowers are far more common 
than less strongly confirmed (/-flowers and strongly confirmed 9~ 
flowers, and that, of these two latter, the less strongly confirmed 
(/-flowers are the scarcest. The Öland-species is perfectly 
dioecious, though the flowers have not yet got rid of the 
rudiments of the suppressed sex. With respect to the reduc
tion of these rudiments, however, the 9~sex has come further than 
the (/-sex; the (/-flowers have become more specialized than the 
9-flowers.

*

The size of the flowers varies greatly, both as regards various 
bushes and also as regards the different flowers on the same bush.

On measuring 500 flowers from 112 (/-bushes, and 500 flowers 
from 98 9-bus>hes I found as follows: the size of the (/-flowers 
varied between 10 to 35 millimetres, and that of the 9-flowers 
between 10 to 33 millimet.; of the (/-flowers, 74 measured 22 milli
metres, and of the 9"fl°wers, 72 were 20 millimet.; the average size 
of the (/-flowers was 21,43 millimet., and that of the 9-flowers 19,61 
millimet.

This difference in the average size of the </- and 9-flowers can 
be regarded as a secondary sexual characteristic, in so far as it is 
clearly shown by a statistical examination. In this respect P. fru- 
ticosa agrees with the declinous plants in general. However, this 
character is not clearly visible if we merely look at a colony of 
P. fruticosa, as we then see both large and small flowers of the 
same sex mingled together.

In order to exemplify the variation in the size of the flowers on 
the same bush I may mention, that in some cases I found the 
difference between the largest and the smallest flowers in the same 
individual to amount to 9, 10 or 11 millimet., in one case this
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difference amounted to even 14 millimet. As regards this variation, 
too, it can be added that the flowers on the same cf-bush gene
rally group themselves more equably about their average size, 
while, in the case of one and the same 9-bush, single flowers often 
distinguish themselves in size from the others, thereby displacing 
the average size of these flowers. This last-named circumstance, 
too, can also possibly be regarded as a, perhaps weak secondary 
sexual characteristic.

In spite of the variation in the size of the flowers on the same 
bush, the individuals can be divided into different classes of size.
I have found that, of the 210 bushes, the highest size-class — with 
an average size per bush of 28—28,9 millimet. — was reached by 
the cf-individuals, while the highest in the case of the Q-indivi- 
duals was characterized by an average size per bush that amounted 
to only 26—26,9 millimet. Of the ^-bushes, 20 reached the size- 
class of 21—21,9 millimet., and of the 9-bushes, 16 reached the 
size-class of 20—20,9 millimet. This measurement, too, is thus m 

favour of the c?-sex-
To this may be added, that the variation in the size of the flower 

in respect to the average size of the flower in P. fruticosa 
is considerably greater than in P. argentea, P. anserina and P. erecta, 
with which I also undertook measurements. More definitely, the 
power of variation in question shown by P. fruticosa is not less 
than nearly twice as great as in the P. anserina and P. erecta, both 

of which vary very greatly.
*

With respect to the shape of the corolla two chief types can be 
distinguished:

1) The petals broad, with the side-edges covering each other; the 
corolla hereby given a dish-like form, sometimes flat (the usual type).

2) The petals narrower, not reaching each other with side-edges, 
the corolla hereby given the form of a 5-rayed star (not so common 
as the former type, but by no means rare).

In both tvpes I have observed the following variations in con
formation:

1) Common are emarginate, lobed or divided petals. This 
can give rise to supernumerary petals.

2) Supernumerary petals can also arise by the petalizing of 
the stamens. This can give rise to „double“ flowers.



129

3) The normal symmetrical circle of the flowers can become 
elliptical.

4) A deviation which, in the case of the Öland-specimens, be
comes a rule is the reduction of the number of stamens. 
As is well known, the number of stamens of the Po/e/iM/a-llower 
is usually 20, arranged in 3 circles (10 + 5 + 5), sometimes 25—30, 
sometimes 15—10. In the groups Fruticosse and Rupestres, the 
stamens, according to Wolf (page 25) are 25 to 30 in number, sit
ting on the thickened edges of the 5—sided receptacle, and thus 
not arranged in 3 circles (see fig. 4 and 8). In the case of the 
Öland P. fruticosa, however, the stamens are seldom 25, and sel
dom more, but usually fewer. On an examination of 108 flowers 
of the type cf 3, the lowest number of stamens proved to be 15 
and the average number 22,21. The reduction always takes place in 
the case of the larger stamens just opposite the sepals; usually, too, 
in the case of those which are nearest lo these stamens at the side, 
but, on the contrary, as good as never in the case of those stamens 
standing at the base of the petals.

5) I have also observed tetramerous and hexamerous flowers- 
The variation in the numerical ground-plan did not affect the sta
mens, however, when it was a case of the ordinary reduction.

Individuals with flowers varying in someone or more of these 
ways, are common. As a rule, such flowers appeared alone 
amongst the normal ones on the bushes, though they were some
times found in greater numbers.

The flowers blow, as a rule, in the morning, but, at any time 
of the day, and even in the evening, flowers can be observed which 
are beginning to open. In this latter case, the opening of the 
flower is interrupted in order to be continued the following morning.

The stamens, which, in the bud, are closely pressed together 
and have their filaments bent, straighten themselves when the 
flower opens and gradually point more outwards, in which pro
cess the outer stamens are always somewhat before the inner ones- 
The filaments in the young hud are of the same length as the 
anthers, and in the open flower they are from 2—5 times that 
length. Even before the flower is fully open, the anthers of the 
outer stamen open themselves.

The time that the flow'er requires for opening varies between 30
Svensk Botanisk Tidskrift 1911. q
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minutes and 4 hours. The opening of a flower can take place at 
a greater rate at the beginning than afterwards, or the reverse.

In consequence of the yellow colour of the petals and ol the 
great number in which the blossoms appear on the bushes, the 
flowers of P. fruticosa (which in contradistinction to those ol Ra- 
nunculacece are non-lustrous), are visible at a great distance to the 
insects. Honey is obtained from the nectariferous disk which is 
enlarged between the calyx and the gynophore.

As is usually the case in windy localities, the number of the 
species on the „alvar“ of Öland which are pollinated only by 
insects is small. Amongst this little number of species is P. fruti- 
cosa. The visiting insects that I have observed belong to the fol
lowing groups:

The humble bee: When the wind happens to be very strong 
this insect is the most persevering visitor. It seems to prefer the 
cf-flowers.

Diptera: Begin their work at sunrise. Are the most industrious 
visitors af the species.

Ants: Live in the knolls of P. fruticosa and rob honey from 
the flowers.

The flowers last longer than in the case of P. argentea, anserina 
and erecta. Those that I have observed have fallen during the 
course of the fourth day. They are open and without protection, 
both when it is cloudy, when it rains, and during the night.

After the flowers have bloomed, the gynophore of the Q-flowers 
swells, and the sepals bend themselves together around the fruits, 
which often — as in the case of P. argentea, collina, reptans and 
erecta — remain during the whole of the winter.

In order to find out the extent to which P. fruticosa bears fruit, 
I have examined 12 Q-specimens with 670 clusters of fruit after 
a period of fine weather in August 1909, and 24 Q-specimens with 
799 clusters of fruit after a rainy period during the same month 
in 1910. On the first occasion I obtained 66,4 % impregnated and 
33,6 % non-impregnated flowers; in the latter case 50,4 % im
pregnated and 49,6 % non-impregnated.

Thanks to their hairs, the fruits can be spread by means of 
grazing cattle moving amongst the plants, especially in meadows 
covered with knolls. Their spreading can also take place by means 
of the wind, and sometimes the water, carrying along with it fruits 
that may have fallen to the ground. This holds good, above all,
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in the case of the plants growing amongst the relatively level slabs 
of lime-stone.

Wolfs says, that P. /ruticosa belongs to the palseotypical species 
which are dying out. But this hardy, plastic and greatly varying 
species is not threatened with extinction, and most certainly not 
on the „alfvar“ of Öland, where there is no possibility of ploughing 
or of the occurrence of forest-fires.

EXPLANATION OF THE FIGURES.

Fig. 1. Cracked limestone-slabs in the „alfvar“ at Resmo (Öland) 
In the interstices of the slabs, which are partly fdled with 
gravel grows Potentilla fruticosa.

Fig. 2. Meadow covered with knolls in the „alfvar“ at Resmo 
(Öland). On the sloping sides of the knolls grows Potentilla 
fruticosa. Between the knolls lie pools of rainwater.

Fig. 3. Potentilla fruticosa from limestone-slab covered with gravel. The 
stem is more than U/2 metre (59 inches) long, trailing along 
the surface of the ground.

Fig. 4. Potentilla fruticosa: cf-flower. The pistils are altogether want
ing.

Fig. 5. Potentilla fruticosa: 9-flowers, a: The stamens are sterile hut 
large and differentiated as regards filaments and anthers, b- The 
stamens are sterile and small. The former kind af 9-flowers 
is more common than the latter.

fig. 6. Potentilla fruticosa: Graphic representation of the variation in 
size of the cf- and 9'flowers. The horizontal row of figures 
represents the diameter of the flowers in mm.; the vertical row 
of figures represents the number af the flowers. c?=__

Fig. /. Potentilla fruticosa: Graphic representation of the classing of 
the cf- and 9-individuals according to the average size of their 
flowers. The horizontal row of figures represents the average 
size of the flowers per individual and in mm.; the vertical 
row of figures represents the number of the individuals, rf =

" • 9 =............................... -................ •

Fig. 8. a: Diagram of a typical Potentilla-Rower. b: Diagram of a 
flower of Fruticosa; and Rupestres. yf, exterior sepals!f, interior 
sepals, kr, petals, st, stamens, fr, gynophore,



132

LITTERATURFÖRTECKNING.

1. Ascherson, P. & Graebner, P., Synopsis der mitteleuropäischen
Flora, VI, 1. Leipzig 1898—1902.

2. Hartman, C. J., Handbok i Skandinaviens Flora. 11 uppl. Stock
holm 1879.

3. Hemmendorff, E., Om Ölands Vegetation. Ak. Afh. Upsala 1897.
4. Hooker, J. D., The Student’s Flora of the British Islands. London

1884.
5. HÄGG, R., Annu en lokal för Polentilla fruticosa på Gotland. Svensk

Bot. Tidskrift 1908. Stockholm 1908.
6. Johansson, K., Ytterligare om Potentilla fruticosa på Gotland. Svensk

Bot. Tidskrift 1908, Stockholm 1908.
7. Knuth, P., Handbuch der Blütenbiologie, 11:1, Leipzig 1898.
8. Linné, C. von, Öländska och Gothländska Resa åhr 1741. Stockholm

och Upsala 1745.
9. Loew, E., Einführung in die ßlütenbiologie auf historischer Grund

lage. Berlin 1895.
10. Neuman, L. M. & Ahlfvengren, Fr., Sveriges flora. Lund 1901.
11. Sernander, R., Den skandinaviska vegetationens spridningsbiologi.

Upsala 1901.
12. Sjöstrand, G., Calmar läns och Ölands Flora. Kalmar 1863.
13. Skottsberg, C., Blommor och insekter på Skabbholmen i Roslagen

sommaren 1901. Svensk Bot. Tidskrift 1907. Stockholm 1907.
14. Törnblom, G., Iakttagelser öfver Helianthemum canum (L.) Baumg.

och Helianthemum celandicum (L.) Willd. på Ölands alfvar. Svensk 
Bot. Tidskrift 1908. Stockholm 1908.

15. Vestergren, T., Potentilla fruticosa på Gotland. Svensk Bot. Tid
skrift 1908. Stockholm 1908.

16. Wiesner, J., Biologie der Pflanzen. Wien 1902.
17. Witte, H., Till de svenska alfvarväxternas ekologi. Ak. Afh. Up

sala 1906.
18. Wolf, Th., Monographie der Gattung Potentilla. Bibliotheca bota-

nica, Heft 71. Stuttgart 1908.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1911. Bd 5, h. 1.

OM LITORELLA AUSTRALIS griseb.

OCH DESS BETYDELSE FÖR TOLKNINGEN AF BLOMSTÄLL

NINGEN HOS SLÄKTET LITORELLA.

AF

CARL SKOTTSBERG.

W. Lechlers monografi öfver de sydamerikanska Berberis-ar
terna åtföljes af ett bihang, upptagande namnen på de till en del 
af Grisebach bestämda växter, som Lechler upptäckt i Sydame
rika, och här finna vi för första gången namnet Litorella australis 
Griseb., utdelad under nummer 1397 (l, p. 53). Någon beskrif- 
ning af den nya arten meddelades emellertid icke. Som lokal 
uppgifves å etiketten till 1397 »Lago Panguepouli, Araucania». 
Enligt R. A. Philippi (2, p. 247) afses härmed den sjö, som nu kal
las Lago Ranco. Omedelbart efter det namnet L. australis publi
cerats, hade Weddell (3, p. 167) tillfälle att se växten, men ansåg 
sig ej kunna afgöra, om verkligen en ny art förelåg, då materialet 
var skäligen klent; hanblommor funnos alls icke. Någon beskrif- 
ning lämnades ej heller nu.

Som upptäckten af en andra art af ett förut monotypt släkte 
säkerligen väckte en viss uppmärksamhet, ägna Bentham och 
Hooker (4, p. 1225) några rader åt den nya Litorella-arten och 
låta nu namnet åtföljas af en kort beskrifning af följande lydelse: 
flores cT adhuc ignoti et flores Q sat numerosi in spicam ovoideam 
sessilem dispositi nec sigillatim sessiles. Vidare tillägges, att J. D. 
Hooker troligen funnit samma art på Falklandsöarna; den var 
emellertid steril. I Flora antarctica (1845—47) finnes den ej om-
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nämnd och ej heller i andra arbeten, som behandla Falklands 
flora.

I senare arbeten har arten utan vidare anmärkning upptagits, 
men någon ny fyndort för den linnes ej angifven. I Natürl. Pflan
zenfamilien (Harms och Reiche, Plantaginaceae) säges om växten 
i fråga: »in den letzten Jahrzehnten nicht wieder beobachtet.»

I januari 1908 anträffade jag en Litorella vid den vattendränkta, 
leriga randen af en obetydlig vattensamling ej långt från Victoria 
Creek å den södra, Lafonia benämnda delen af Ost-Falkland. 
Den uppträdde ganska talrikt och stod i full blom- Den lörelöll 
att vara ytterst lik L. uniflora (lacustris). Ett år senare fann jag 
samma växt ett stycke från vattnet i Lago San Martin (Territ. 
Santa Cruz, Argent. Patagonien) vid en vik af Cancha-Rayada- 
halfön, af oss kallad Bahia Cuchillo. Den växte här å torr lera, 
som vid högt vattenstånd A'arit täckt af sjön, och förekom i stor 
myckenhet samt rikligt blommande. Äfven funnos exemplar med 
mogna nötter. Jag har ej haft tillfälle att se Lechlers exemplar, 
men den ofvan citerade beskrifningen ger vid banden, att det 
måste vara fråga om samma växt.

Hade jag ej ägt något annat material än del falkländska, som 
syntes skilja sig från vår vanliga art endast genom honblommornas 
plats och stiftens längd, skulle jag knappast ha kunnat fälla något 
omdöme om den sydliga artens natur. Exemplaren från Lago San 
Martin visa emellertid samma karaktärer som de falkländska, del
vis i förstärkt grad (mångblommigheten), och erbjuda dessutom i 
nötternas utseende en karaktär, som synes mig direkt förhindra 
ett identifierande af de båda arterna.

Beskrifning af L. australis:
1 genomsnitt betydligt spädare än L. uniflora (se lig. l), 1,6—5 cm. 

hög, då hanblomman medräknas. Bladen nå ibland öfver lianblom- 
man, ibland äro de något kortare; de ha samma utseende som hos L. 
uniflora, starkt stjälkomfattande och lätt bågböjda utåt. Den axil- 
tära blomställningens axel är 1—3 cm. lång och afslutas af en 
toppställd cf-bloinma, nedanför hvilken ett triangulärt, stjälkom
fattande högblad finnes, liksom hos L. uniflora. Honblommorna 
sitta i vinklarna af hinnaktiga, stjälkomfattande stödblad, 2,6 X 0,7 5 
—1 mm. (lig. 4), men äro ej basala och halft gömda i örtbladets 
slidlika del, utan fästa ett godt stycke upp på axeln, stundom 
t. o. m. strax nedanför det ofvannämnda högbladet; hos Falklands
exemplaren äro de 2 eller 3 tillsammans, motsatta (ibland ej fullt)
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eller kransställda, hos de patagoniska ända ttll 7 och då anbring
ade på tre olika höjder med få mm. mellanrum (nedifr. 1+3 + 3 st.); 
ett dylikt mångblommigt exemplar förklarar uttrycket »9 sat nume- 
rosi in spicam ovoideam» etc. hos Bentham och Hooker.

cf-blomma: foderflikar 3—4,5x1—1,5 mm., bredt lansettlika, 
trubbiga, längs midten fastare, grönbruna med hinnaktig kant; 
krona hinnaktig, 4,5—5 mm. lång med 1,5 mm. långa äggrunda 
flikar; ståndarsträngar 8—10 mm. långa med knappar som hos L. 
uniflora, 2,5 X 1,5 mm., gulhvita.

1—4, 6, 7. IJtorella australis. 1. Habitusbild, litet exemplar, 
nat. stori. 2. Blomställning, knippelik, ^-bladet ej tecknadt, xfi.
3. Krona, X 7. 4. O-blommans stödjeblad, xll. 6. Frukt, xl5.

7. Blomställning, x2,s.
5. IJtorella uniflora. Frukt, x 15.

9-blomma (lig. 2, 3): foderblad 2—4, lineära, spetsiga, hinnaktiga, 
enkelnerviga, 1,5—2 mm. långa; krontub likaledes hinnaktig, 2,ö—4 
mm. lång, med trång, i 2—4 llikar mer eller mindre regelbundet 
delad mynning; fruktämne 1 mm. långt med stift af 5—6 mm. 
Mogna nötter smalt äggformiga, rätt starkt afsmalnande mot spet
sen, med tydligt spröt, cirka 1,5x0,75 mm., brungrå, matta, nästan 
fullständigt släta och först vid förstoring visande en obetydlig punk
tering (lig. 6).
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L. australis skiljer sig sålunda från L. uniflora genom följande 
viktigare kännetecken: större antal Q-blommor, som äro fästa på 
större höjd, i genomsnitt bredare stödblad, betydligt kortare still 
— dessa bli hos L. uniflora ända till 20 mm., och om de också i 
regel ej äro fullt så långa, nå de dock dubbla längden mot dem hos 
L. australis — samt genom nötens beskaffenhet. Hvad Q-blom- 
mans ställning beträffar, får man kanhända ej tillmäta densamma 
alltför stor betydelse, den varierar hos L. australis rätt mycket; 
stundom kan man se, att den kommit till stånd därigenom att 
axeldelen mellan den punkt, där Q-blommans kärlsträng utgår från 
hufvudsträngen och den, där den inträder i blommans axeldel, blif- 
vit sekundärt förlängd, hvarigenom blomman förskjutes uppåt (se 
fig. 7).

Mindre viktigt är kanske ock antalet blommor; men anmärk- 
ningsvärdt är ju alltid, att Q-blommorna hos L. uniflora nästan 
alltid äro 2, någon gång 3, men mycket sällan flera, hos L. austra
lis däremot som regel mer än 2, sällan begränsade till detta tal. 
Att stiftet hos L. australis är så kort, sammanhänger måhända med 
Q-blommornas upphöjda plats och skulle då få betraktas som ett 
korrelationsfenomen; med den ställning blommorna ha hos L. uni
flora, skulle ett kort stift knappast sticka fram ur bladrosetten. Den 
viktigaste olikheten ligger emellertid i nötternas beskaffenhet: dessa 
äro hos L. uniflora nästan cylindriska, kort tillspetsade och 1,5—2 
mm. långa. Formen varierar dock något, de kunna något lång
sammare afsmalna mot bas och spets och deras största diameter 
ligger än ofvanför, än något nedanför midten. Färgen växlar mel
lan gulbrun och kastanjebrun. Ytan är hos alla af mig undersökta 
trån många lokaler inom och utom Skandinavien glänsande och 
starkt skulpterad (se fig. 5); skulpturen synes mycket tydligt äfven 
med blotta ögat.

Tack vare dr. M. A. Howe i New-York har jag varit i tillfälle att 
se äfven nordamerikanskt material af L. uniflora. Detta kunde ju 
anses särskildt viktigt, då man möjligen kunde misstänka L. au
stralis såsom hemmahörande äfven i Förenta staterna, ehuru visst 
ej något sådant framgår af amerikanska floror. Tyvärr äro nöt
terna å det material jag erhållit ej mogna, men jag tvekar dock ej 
att, såsom hittills alltid blifvit gjordt, hänföra detsamma till L. uni
flora. Och dr. E. L. Morris i Brooklyn, som speciellt sysselsatt 
sig med nordamerikanska Plantaginaceer, är af samma åsikt.
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Följande latinska diagnos torde här vara på sin plats.
Litorella australis Griseb. ap. Lechler 1. c. (nomen nudum) atque 

in sched. sub. num. 1397; Benth. et Hook. 1. c.
L. uniflorae (lacustris) habitu similima sed minor graci- 

liorque. Flores in spicam dispositi, rf unicus terminalis, 
Q 2—7 (8) supra basin v el ad medium axis v el supra sessile s, 
oppositi, verticillati irregulariterve agglomerati; stylus 
breviusculus; nux sublaevis, languide griseo-brunnea 
ovata, apiculata.

Hab. Chile australis, Prov. Valdivia ad ripam arenosam Lacus 
Banco (W. Lechler). Patagonia argentina, Lacus San Martin, pe
ninsula Cancha Rayada in loco argilloso (ipse). Insula: Macloviamv, 
I. orientalis (J. D. Hooker); ad ripam argillosam lacusculi prope 
sinum »Victoria Creek» dictum (ipse).

Arten är sålunda nu känd från trenne olika ställen, hvilka ligga 
på ett betydande afstånd från hvarandra; L. Banco å circa 40°10', 
lokalen i L. San Martin å c:a dS^t/ och Victoria Creek å c:a 
51°55’- Dess utbredningsområde år sålunda ganska betydligt, och 
man torde väl få antaga, att den på grund af sin litenhet ofta blif- 
vit förbisedd; men så många samlare ha dock besökt ifrågavarande 
område utan att medföra växten, att man torde få betrakta den 
som relativt sällsynt.

Äfven om de tvenne Litorella-arterna få anses som väl skilda, 
stå de hvarandra dock så nära, att de kunna anföras som exempel 
på bipolaritet. Som L. uniflora i Nordamerika är begränsad till 
den nordliga delen, är afståndet mellan de båda arternas utbred
ningsområden ofantligt stort; och skulle äfven nya fynd komma 
att göras, skall dock alltid en vid klyfta skilja dem från hvar
andra.

Åtskilliga växter, som på norra halfklotet ha cirkumpolär utbred
ning, erbjuda ju liknande exempel, och man har ju i allmänhet 
antagit, att de längs Kordillererna vandrat ned, men nu endast 
fortlefva i det tempererade Sydamerika. I detta fall skulle det 
ligga närmast till hands att tro, det L. australis uppstått i södra 
Sydamerika ur L. uniflora. Emellertid äga vi ju intet som helst 
positivt stöd för en dylik uppfattning. Ett liknande exempel er
bjuder Alopecurus alpinus, som uppgifves äfven för Patagonien. 
Säkert är emellertid, att där en ytterst närstående art, A. antarcti- 
ticus Vahl förekommer, och denna har äfven spridt sig till Falk- 
landsöarna. På flera ställen i det tempererade Sydamerika ned
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till nämnda öar förekommer som bekant en form af Primula fari- 
nosa, vanligen kallad var. magellanica Lehm. Hufvudarten är 
emellertid aldrig angifven för södra halfklotet. Möjligtvis äga vi 
en hel grupp af arter med likartad invandringshistoria och upp
komst. Jag hoppas kunna i ett annat sammanhang återkomma 
till dessa frågor.

OM BLOMSTÄLLNINGEN HOS LITORELLA.

Återfinnandet af L. australis har gifvit mig anledning att under
kasta de olika tolkningarna af blomställningen hos Litorella förnyad 
granskning. Jag har ofvan, i den latinska diagnosen, betecknat 
blomställningen hos L■ australis som ett ax, och samma beteckning

Diagram af blomställningen hos Litorella. 8 efter Buchenau och Eichler, 
9 enligt Payers uppfattning.

användes af Bentham och Hooker. Emellertid betraktas kanske 
oftast — blomställningen hos L. uniflora äfven som ett 3-blommigt 
knippe. Att de båda hvarandra så närstående arterna skulle ha 
så vidt skilda blomställningar förefaller ju otänkbart, och hade L. 
australis varit tillräckligt känd, borde hvarje tanke på knippet ha 
varit utesluten.

Den senare uppfattningen grundlädes af Buchenau (5, p. 8l). 
Enligt hans med diagram etc. illustrerade framställning sitter i 
axeln på ett örtblad en långskaftad (f-blomma och fodret visar lik
som hos Plantago diagonalställning. Vid basen bär skaftet tvenne 
motsatta förblad, « och /?, hvilka stödja hvar sin Q-blomma. Dess
utom sitter strax under q*-blomman ett snedt insereradt högblad, 
ett tredje förblad, y — tämligen omotiveradt, skulle man tycka.
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Buchenau har ej heller indragit detta j-blad i diskussionen. Enligt 
Buchenau kan cf-blomskaftet bära ännu ett förblad af samma typ 
som y; det nedersta af dessa stöder då en ny cf-blomma,1 som 
emellertid ej har något förblad. Icke ens detta kan emellertid rubba 
hans uppfattning. Däremot nämner han, att blommornas centri- 
petala utveckling tyckes strida emot densamma, men i betraktande 
af att blommorna äro enkönade och därför ej direkt jämförliga 
med tvåkönade blommor, tillmäter han icke denna omständighet 
någon större betydelse.

Redan innan Buchenau publicerade sin undersökning, hade emel
lertid blomställningen och blommorna hos Litorella uniflora blifvit 
föremål för en ingående studie af Payer (6, p. 606 ff.). Han anser 
att blomställningen är ett ax liksom hos Plantago. Han betraktar 
nämligen ^-Momman såsom pseudoterminal och anför äfven 
skäl för sin uppfattning, ehuru histologiska eller organogenetiska 
bevis ej stå att finna. Det ofvannämnda ^-bladet är helt enkelt 
cf-blommans stödblad. Taflan 126, fig. 1, visar en ung blomställ
ning; stödbladet omfattar och täcker cf-blomman; nedanför sitta 4 
stödblad, som tyckas vara ordnade på två rader; vi skulle här få 
4 9-klommor. Likheten med axet hos Plantago blir ju mycket 
stor och den centripetala utvecklingen fullt naturlig.

Eichler (7) ansluter sig närmast till Payers tolkning; det sätt, 
hvarpå han ritat sina diagram med «-, ß- och ;--blad står dock i 
strid härmed. Han anför ännu ett stöd för Payers uppfattning, i 
det han är i tillfälle att rätta Buchenaus uppgift om foderbladens 
ställning; de äro ortogonala i förhållande till örtbladet, men diago
nala med hänsyn till det s. k. ^--bladet; antar man alltså detta så
som stödblad till cf-blomman, blir öfverensstämmelsen med Plantago 
ganska fullständig. En del olikheter i knoppläget hos såväl foder 
som krona finnas dock. I det fall att 3 9-blommor utvecklats, för
klarar Eichler detta så, att ett af de hvarje 9-blomma teoretiskt 
tillkommande förbladen, ß1, utbildats och att den tredje blomman 
sitter i dess axel. Men — härigenom har Eichler åter aflägsnat 
Litorella från Plantago! Blomställningen blir sammansatt, i det 
verkliga knippen skulle kunna ersätta 9-Wommorna. Huru han 
tänkt sig saken, om flera 9'blommor utvecklas, får man ej veta. 
Payers redan citerade figur anger en helt annan uppfattning; ingen 
blomma bär där förblad och en ny blomma. Jag vill här fram-

Ibland en $-blomma enligt Eichler (7, s. 228).
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hålla, att det varit mycket svårt att på det torra materialet af L. 
australis afgöra, hur de små, hopträngda blommorna sitta, men jag 
är fullkomligt öfvertygad om, att de alla äro af samma ordning.

I Engler och Prantl diskutera vederbörande författare de olika 
meningar, som gjort sig gällande; man får den uppfattningen, 
att de närmast ansluta sig till Bucheneas tolkning, trots de många 
invändningar som kunna göras emot denna, och trots det att, så
som de själfva anföra, »Litorella australis ihre 9 Bl- in einer sit
zenden Ähre angeordnet trägt».

Enligt min mening måste Buchenaus uppfattning vara oriktig. 
För knippetolkningen talar endast, att en blomställning med tvenne 
motsatta 9'hlommor till det yttre liknar ett 3-blommigt dichasium. 
Mot denna uppfattning åter tala i och för sig, om vi hålla oss till 
L. uniflora, Payers ofvan citerade figur samt blommornas centri- 
petala utveckling. Taga vi åter hänsjm till den nära släktskapen 
mellan Plantago och Litorella, som väl ingen vill bestrida, få vi 
ytterligare stöd för Payers uppfattning: hos Plantago är blomställ
ningen rent racemös, ett axillärt ax, där blommorna afsluta axlar 
af tredje ordningen; förblad saknas alldeles hos Plantago -— vi 
skulle ju få antaga dylika utbildade hos Litorella uniflora, ja t. o. m. 
3—4 på cf-blommans skaft; honblommorna däremot skulle endast 
undantagsvis bära sådana. Härtill kommer fodrets ställning, som 
med dichasium-teorin blir motsatt den hos Plantago. För L. australis 
är i hvarje händelse Buchenaus uppfattning alldeles ohållbar, och 
liknande förhållanden kunna ju ock uppträda hos den andra arten.1

Fodrets ställning synes mig samtidigt bestämdt ange, attcf-blom- 
man ej gärna kan vara terminal. Jag har hos L. auslralis kommit 
till samma uppfattning som Eichler hos L. uniflora, och honblom
morna visa samma förhållande som hos Plantago. Hos detta släkte 
saknas ock toppblomma. Lärorikt är vidare det ofvan relaterade 
fallet, då en andra cf-blomma förekommer. Vore den toppställda 
cf-blomman äkta terminal och y dess tredje förblad, skulle man 
gifvetvis vänta sig, att den andra cf-blomman komme till stånd 
därigenom, att y blefve fertilt. Men denna blomma uppträder i 
axeln af ett undre högblad, och det öfversta högbladet är skenbart

1 I Baillon, Histoire des plantes, IX, s. 280 uppges antalet Q-blommor hos Li
torella vara 1 — 8. Huruvida L. uniflora kan ha så många blommor, vet jag ej, 
känner emellertid ingen uppgift därom. Mycket möjligt är, att uppgifter om blom
antalet finnas meddelade i floristiska arbeten. B:s uppgift afser släktet, ty såsom 
utbredningsområde anför han båda hemisfärerna.
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alltid sterilt, men stöder enligt min åsikt i själfva verket den topp- 
ställda hanblomman. Sålunda synes allt peka därhän, att blom
ställningen hos Litorella är af alldeles samma slag som hos Plantago. 
Tilläggas kan, att hos det senare släktet få-blommiga, ja ända till 
1-blommiga ax förekomma, och i det sistnämnda fallet (Plantago 
monanthos DTJrv ) ställer blomman in sig i axelns förlängning och 
gör intryck af att vara terminal.

ÜBER LITORELLA AUSTRALIS GRISEB. UND IHRE BEDEUTUNG 
FÜR DIE DEUTUNG DES BLÜTENSTANDES DER GATTUNG

LITORELLA.

RESUMÉ.

Litorella australis Griseb. hat lange zu den verschollenen Arten 
gehört. Erst von Lechler gesammelt, wurde sie von Bentham und 
Hooker in Genera Plantarum kurz beschrieben, indem Grisebachs 

Name nur ein nomen nudum war. Da aber sehr -wenig Material 
vorlag und ausserdem männliche Blüten vollständig fehlten, blieb 
die Art unzureichend bekannt. In Januar 1908 fand ich eine Li
torella auf den Falkland-Inseln und ein Jahr später wieder dieselbe 
Art am Ufer von Lago San Martin in Patagonien. Die Identität 
mit der Lechlerschen Pflanze ist nicht zu bezweifeln. L. australis 
ist der L. uniflora (lacustris) äusserlicli sehr ähnlich. Sie ist jedoch 
durhgehend zarter und unterscheidet sich gleich durch die Stellung 
der weiblichen Blüten, die viel weiter oben sitzen und zahlreicher 
sind (selten 2, meist 3—7). Die Griffel sind bedeutend kürzer. 
Dazu kommt aber auch, dass die Nüsse meiner Pflanze eiförmigr 
lang zugespitzt, matt graubraun und beinahe glatt sind, die der L. 
uniflora hingegen mehr zylindrisch, glänzend gelbbraun bis kastanien
braun und stark skulptiert. L. australis scheint somit eine gute 
Art zu sein, und kommt nur in Südamerika s- von 40° s. Br. 
(Lago Banco, die erste Fundstätte) vor. L. uniflora — L. australis 
bieten wieder ein Beispiel bipolärer Typen dar, wie z. B. Alopecurus 
alpinus A. antarcticus und Primula farinosa — P. magellanica. In 
allen diesen Fällen sind die Verbreitungsgebiete durch weite Strecken 
von einander getrennt.

Da mein Material reichlich und vollständig ist, hal es mir Ver
anlassung gegeben, die verschiedenen Ansichten über den morpho-
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logischen Wert des Blütenstandes einer erneuten Prüfung zu un
terziehen.

Bekanntlich betrachtet Buchenau den Blütenstand von L. uni- 
flora als ein 3-bliitiges Cyma. Er hat aber unrichtigerweise Dia- 
gonalstellung des Kelchs zum Grundblatt angegeben. Der Kelch 
steht indessen diagonal zu dem Hochblatt unterhalb der männlichen 
Blüte. Payer und mit ihm Eichler betrachten dagegen den Blüten
stand als eine Ähre wie bei Planlago und nehmen für die männ
liche Blüte pseudoterminale Stellung an. Merkwürdigerweise hat 
aber Eichler die Bracteen der drei Blüten als a, ß und y bezeichnet, 
aus seinen Figuren erhält man eher den Eindruck, er schliesse 
sich Buchenau an, umsomehr als er das Vorkommen von 3 weiblichen 
Blüten so erklärt, dass die dritte im Winkel eines (sonst nicht aus
gebildeten) Vorblattes einer der zwei anderen Blüten sitzt. Dadurch 
wird jedenfalls der Blütenstand zusammengesetzt. Payers Abbil
dungen, wo übrigens sogar 4 weibliche Blüten gezeichnet sind, zeugen 
von einer ganz anderen Auffassung, nach ihm ist der Blütenstand 
rein racemös. Schon bei Litorella uniflora spricht eigentlich nur 
das äussere Aussehen in dem gewöhnlichen Falle mit nur zwei weib
lichen Blüten für Buchenaus Auffassung, welche auch die Verfasser 
in den Natürl. Pllanzenfamilien kaum ablehnen. Gegen diese Auf
fassung überhaupt spricht die Stellung der Blüten, wenn mehrere 
vorhanden sind, und die centripetale Entwickelung der Blüten, 
was schon Buchenau hervorhebt; nehmen wir ausserdem Rücksicht 
auf die Verhältnisse bei Plantago, so haben wir bei dieser Gattung 
racemose Inflorescenzen, Vorblätter kommen nicht vor und der 
Kelch steht diagonal. Bei Litorella sollten wir aber ein Cyma finden, 
entwickelte Vorblätter und Ortogonalslellung der Kelches. Übrigens 
meine ich, dass eine Cyma-Deutung, wenn man L. australis kennt, 
ganz undenkbar ist.

Kelchstellung u. s. w. geben für die männlichen Blüte eine pseudo
terminale Stellung an. Lehrreich ist auch, dass das unter jener 
Blüte inserierte, trianguläre Hochblatt immer steril bleibt — zwar 
kann eine zweite cf-Blüte auftreten, sie sitzt aber im Winkel eines 
zweiten, unteren, derartigen Hochblattes. Bei Plantago-Arten kommen 
auch einblütige Ähren mit anscheinend gipfelständigen Blüten vor, 
die scheinbar einzeln in den Laubblattwinkeln sitzen.
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FIGURENERKLÄRUNG.

1—4, 6, 7. Litorella australis. 1. Ganze Pflanze, kleines Exemplar, nat. 
Gr. 2. Blütenstand, C57ma-ähnlich, das j'-Blatt nicht gezeichnet, X 5.
3. Krone, X 7. 4. Stützblatt der Q-Bl., x 11. 6. Frucht, X 15. 7. Blüten
stand, x 2,5.

5. Litorella uniflora, Frucht, X 15.
8, 9. Diagramme des Blütenstandes von Litorella. 8 nach Buchenau 

und Eichler, 9 nach Payers Auffassung.
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OM BILDNINGSAFVIKELSER HOS SECALE 
CEREALE.

AF

TH. M. FRIES.

Att hos rågen, som under inflytande af olika klimat, jordmån 
och andra yttre omständigheter odlas i så väldiga massor, bild- 
ningsafvikelser böra förekomma, kan man på förhand antaga som 
sannolikt. Också saknas icke uppgifter härom i den botaniska 
litteraturen, ända sedan G. Chr. Winckler 1675 skref de spica 
secalis mirabili och M. B. Valentini 1695 de culmine siligineo mi- 
rabili1 intill våra dagar. Närmare upplysningar härom kunna er
hållas i Fr. Körnicke & H. Werner, Handbuch des Getreidebaues 
I (1885), O. Penzig, Pflanzen-Teratologie II (1894) och C. Fruwirth, 

Die Züchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen IV (1910).
Det är hos axen, som man hittills har så godt som uteslutande * 10

1 Bägge dessa afhandlingar finnas i de af Academia natures curiosorum utgifna 
Miscellanea curiosa medico-physica. I den förra omtalas och afbildas ett ax med 
18 sidoax samt ett annat tuklufvet nästan ned till basen; i den senare åter ett med
10 sidoax, hvarjämte ännu ett med 28 dylika omnämnes. — Betecknande för dåtida 
uppfattningar är, att sagda akademis synnerligen mångskrifvande ledamot, Medicine 
doktor Winckler ansåg sig böra omtala, att det förstnämnda axet, som anträffats 
och afbildats redan 1734, ansetts utgöra ett godt varsel. Föregående år hade näm
ligen i Schlesien en högst betydande del af befolkningen bortryckts af en svår 
pest epidemi, men nu vittnade sagda ax om att Guds vrede var blidkad, samt att 
de kvarlefvande nu skulle betydligt föröka sig och få riklig tillgång på föda. För
fattaren själf ansåg, att dylika järtecken ej voro utan betydelse; så t. ex. hade 
»Poeta etesareus laureatus» Venceslaus Scherfer von Scherffenstein funnit det 
afbildade dubbelaxet samt visat det för sin hafvande gemål, som däröfver blef för
skräckt och följande dag födde tvillingar (!).
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iakttagit bildningsafvikelser, och dessa synas lämpligen kunna så
lunda grupperas:

I. f. furcaia: det i stråts spets sittande axet genom axspindelns 
klyfning mer eller mindre djupt ofvanifrån deladt i tvenne grenar.

II. f. pleiostachga: flera (2—5) oskaftade eller skaftade normala 
ax, sittande i stråts spets.

III. f. composita (var. compositum Lam.): flera eller färre (l—24) 
småax utvuxna till sekundära, sidoställda ax.

IV. f. monstrosa (var. monstrosum Körn.): flera småax vid 
hvarje axspindelled; stundom en midt emellan dessa sittande, små
axbärande gren. — Koernicke tillägger: »Die Internodien der 
Aehre sind kurz; die Aehre selbst ist dicht, rundlich und wirr, 
ohne Aehnlichkeit mit dem sogenannten ästigen Roggen (composi
tum Lam.).»

Af dessa fyra former är III den oftast förekommande och mest 
beskrifna.

Dessutom har man iakttagit genomvuxna ax, d. v. s. med ofvan 
axspetsen bladbärande strå, äfvensom blad tätt under inflorescen- 
sen, men ej hörande till densamma.

Såsom monstrositet, varietet eller egen art (Secale triftorum P. B.) 
har betraktats en rågform, som i småaxen i st. f. två har tre, stun
dom äfven fyra eller fem blommor.

Äfven i Sverige hafva bildningsafvikelser anträffats, och själf 
har jag flera gånger fått mig tillskickade sådana, särskildt hörande 
till formen III. Underligt nog har det dock i den svenska bota
niska litteraturen ej lyckats mig anträffa någon uppgift därom; 
liknande har varit förhållandet med den svenska landtbruks- 
litteraturen, såvidt jag haft tillfälle att anlita densamma. Under 
sådana förhållanden har jag ansett det icke olämpligt att i denna 
tidskrift meddela något litet, som dock icke innehåller något nytt, 
utan tvärtom endast mycket gammalt, delvis t. o. m. daterande sig 
från mer än 60 år, förrän Wincklers första publikation såg dagen.

Förhållandet är nämligen det, att i Upsala universitetsbiblioteks 
manuskriptsamling finnes en gammal foliant (B. 2), innehållande 
den gamla Uplandslagen samt åtskilligt hörande till andra gamla 
landskapslagar. Enligt uppgift på främre pärmens insida skänktes 
denna bok 1604 på Nyslott till Sigfridh Lukoinen af d. v. ståt
hållaren därstädes Peder Hansson (af den förnämliga Forsstena- 
ätten). Den återkom dock snart i hans arfvingars ego, ty redan

Svensk Botanisk Tidskrift 1911. 10
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1612 tillhörde den mågen Erik Ribbing, egare bland annat af 
Hvargarns gård (i Lista socken, Södermanland), på hvilket ställe 
den antagligen förblef, så länge hans enka, Anna Persdotter, samt 
hennes son Bengt och sonson Johan innehade sagda gods.

På ett i bokens början befintligt blad finnas åtskilliga, väl gjorda 
afbildningar af missbildade rågax, de äldsta från 1612 och uppen
barligen verkställda eller ombesörjda af sagde Erik Ribbing. Ett 
af dem (fig. 1), som hörer till typen II, är synnerligen märkvär
digt, i det att förutom de fyra toppsittande axen finnas tvenne 
andra, hvartdera uppburet af en lång, ett betydligt stycke nedom 
stråts spets utgående gren. Något dylikt har jag ej funnit i den 
utländska litteraturen omtaladt; närmaste likheten företer »eine 
dreiästige Aehre mit einer etwa 9 cm tiefer, an einem langen, be
sonderen Stiele sitzenden vierten Aehre», som 1872 omtalats af 
Wittmack i Verh. d. Bot. Ver. f. d. Prov. Brandenburg.

Ofvannämnda rågax-bild är försedd med anteckningen:
Sådane Bogax sex pä een stielke ähre fundne j Arboga gierdett, 

hwilke ax ähre förde till Huaargarn Åhr 1612.
Erick Ribbing 

anna pers dåtter.
Afbildningens likhet med originalet synes mig omöjlig att under

känna, dels med hänsyn till undertecknarnas samhällsställning och 
trovärdighet, dels på grund af den omsorg, som uppenbarligen 
blifvit nedlagd vid afritandet.

Härtill kan ock läggas den verkliga hedersplats, som gifvits åt 
afbildningen, främst i den tvifvelsutan högt värderade, prydligt 
präntade och elegant i pressadt pergament inbundna gamla lagboken.

På samma blad finnes en annan bild (fig. 2), äfven bestyrkt al 
Erik Ribbing samt försedd med upplysningen:

Sådana Rogax ähre fundne j Tumbo soeben1 2 fyra på een stielke, 
I Skyttingegierdet åhr 1612.

Det här afritade tillhör formen II. Anmärkningsvärdt är sär- 
skildt, att axen äro ej obetydligt skaftade.

På en annan sida i boken anträffa vi öfverst en kolorerad afbild-

1 Erik Pedersson Ribbing, född 1577, deltog på Sigismunds sida i Stångebro- 
slaget, men blef Carl ix:s kammarjunkare redan 1605 och kommissarie i Älfsborgs 
län 1618 samt dog 1623. Hustrun afled 1648. Sonen Bengt blef kapten och dog 
redan 1642; hans son Johan stupade såsom generalmajor i slaget vid Narva, men 
hade redan 1690 försålt Hvargarn.

2 E. Ribbings svärfar och sedan äfven han själf var ägare af Österby i Tumbo socken.
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ning af en stor komet, som den 18 och 19 Nov. 1618 »gick up 
nest för dagen, som dagstiernan plägar upgå» och som enligt un- 
derskrifna syndabekännelse och böner betraktades såsom ett fruk- 
tansvärdt järtecken. Därunder finnes en annan bild (tig. 3), som 
återgifver ett till formen III hörande ax. Detta synes hafva väckt 
synnerlig förvåning, att döma af de fyra intyg, som finnas bifo
gade, nämligen:

Dedta antecknadhe ax hafr iagh underskrifuin bådhe seedt och medh 
mine händer handteradt här i Axnåss then 11 Januarij 1635.

Petrus Nicolaj 
Kaldius

Verbi Dm minister 
in aula Huargarn.1

Ett sådant Rogax fans i Spånga giärde i Ährla sochn år 1634. 
Der hade warit och et annadt som hade 15 ax, det togh een utsoch- 
nes dreng bort.

Mårteenn Jöranssonn Kåck thetta hafuer iagh med minna ögon seet.

Thetta Axet haffuer jagh undertecknat både handterat och mez 
öghonen sedt.

Isaacus Olai
Comminister verbi Divini in 

Steenquista och Ehr la.2

Ytterligare finnes på samma sida som de två först omtalade en 
albildning med bifogad upplysning:

Denne Råg ax, fyra på een stielcke, år funden i Rågznäähss giäle 
Jiwitk[el Ax wij underteknad handteradt och seedt hade A:o 1649 den
1 Augustij

Johann Nittssonn Petter Böisman.
Stare

M{anu prop\ria
Den 31 Decembris
1649 in Räpnåhs
Detta ax (fig. 4) tillhör tydligen f. II och afviker från det i tig.

2 afbildade egentligen blott därigenom, att de fyra toppsittande 
axen äro oskaftade.

1 Uppenbarligen s. k. liusprest hos Erik Ribbings enka.

2 Denne Isåk Olai (född 1629, död 1662) hade tillnamnet Xederius. Ehrla eller 
Ährla = Ärila socken, annex till Stenkvista.
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Till det här meddelade må ytterligare läggas ett par små noti
ser, som anträllats under genomgående af andra manuskript, visser
ligen yngre än det ofvan omtalade, men dock af rätt respektabel

b y' JSy '»VA oIL-wJ-*

14»^ k fr
*

. ........ JccctttvriS Åa-lbO/il^jy'

Mm.^ x^cy*

” Fig. 4.

ålder. Den ena notisen är hämtad ur ett bref, dateradt Svafvel- 
bruket den 3 Dec. 1729, till Kgl. Vetenskaps Societeten från den 
på sin tid mycket ansedde, mångsidige författaren Johan Gustaf 

Hallman.1 Bland åtskilligt annat omtalar han, att han på ett

1 Brunnspredikant i Dyl ta, slutligen kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling i 
Stockholm, död 1757; mest känd för sina historiska skrifter, predikningar och 
skaldestycken. Hans son Carl Israel öfverträffade dock, som bekant, honom såsom 
diktare.



svedjefall sått finnråg, som så frodats, att från hvarje korn ut
vecklat sig många axbärande strån, »men then största rågruggen 
jag fick war 115 ax elfter et korn; axen äro hel långa, men råg
kornen små».1 Härtill lägger han: »På bemelta mit swediefall fick 

jag några ax som utur sig skiutit andra ax som 
thetta (afbildade), them jag per curiositet förwarat.»

Af hans bifogade ritning (återgifven i fig. 5) fram
går, att de af honom anträffade hörde till f. III med 
ovanligt få (endast tvenne) sidogrenar.

Den andra notisen är hämtad ur Kgl. Vetenskaps 
Akademiens protokoll den 28 september 1745. Där 
omtalas nämligen, att då upplästes en af Linné 

gillad berättelse af Rådman Nils Kyronius2 om ett 
»monstrueust rågax». Hurudant detta var, vet man 
ej, enär detta »rön» icke, såsom ämnadt var, af 
akademien blef publiceradt.

Härmed äro dessa våra antikvariska exkursioner afslutade. Att 
jag ansett mig böra ur 2—300-årig glömska i ljuset framdraga, 
hvad därunder anträffats, beror förnämligast därpå, att ju mer 
gubbåren ökas, dess mer finner jag mig skyldig att ställa mig till 
efterrättelse min gamle Fars i Nod. fl. suec. ed. II s- 177 uttalade 
maning: patrum studium numquam negligendum. Måhända kan 
ock någon al nutidens botanister af detta obetydliga meddelande 
känna sig på detta lilla område uppfordrad »att trampa fäderns 
fjät.»

Fig. 5.

Han fogar härtill, att »Regementsquartermäster Rencke har en sådan rugge 
äfwen a 115 stånd hafre; liafren strid och halmen tiock».

Om denne en tid mäktige man, Oi.of Celsii d. y:s svåger, som sedan måste 
rymma ur landet och dölja sig under det antagna namnet Nicolos van Bickern, 

se Href och skrifuelser af och till CARL VON LINNÉ, afdeln. I del. Ill s. 174.
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OM FRÖBYGGNADEN HOS SLÄKTENA WORMIA 
OCH DILLENIA.

ETT BIDRAG TILL DILLENIACÉERNAS MORFOLOGI.

AF

NILS SVEDELIUS.

Med 19 textfigurer.

Dilleniacéernas systematiska ställniog har sen gammalt varit osä
ker och omstridd. Familjen Dilleniaeeae har därför också under 
tidernas lopp icke så få gånger fått ändra sin plats i det naturliga 
systemet.

Då släktet Dillenia, som är prototypen för familjen, af Linné 

(Gen. plant. 1737, nr 455, s. 162) grundats på Dillenia indica (Syst. 
plant. 1779, II, 2, s. 624), ett ståtligt träd med läderartade, mörk
gröna, glänsande blad och stora praktfulla hvita blommor, som i 
påfallande grad påminna om magnoliorna, var det ju ganska na
turligt, att Dilleniacéerna först fingo sin plats bland Magnoliacéerna. 
I »Genera plantarum» uppföres också Dillenia som första släkte i ord
ningen Polygynia af klassen Polyandria, omedelbart följdt af Mag
nolia samt vidare Hepatica, Pulsatilla och andra Ranunculacéer. I 
själfva verket torde emellertid släktskapen med sistnämnda familj 
hafva vida större skäl för sig än den med Magnoliacéerna, med hvilka 
öfverensstämmelsen är mera skenbar än fotad på systematiskt bär
kraftiga karaktärer. Dilleniacéerna hafva nämligen alldeles som 
Ranunculacéerna alltid ett 5-taligt, kransställdt liylle i motsats till 
Magnoliacéernas spiralställda, mångbladiga hylle. I omedelbar an
slutning till Ranunculaceae har också Dilleniaeeae i allmänhet länge 
fått ha sin plats, så i Bentham och Hookers »Genera plantarum»
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och i Baillons »Historie des plantes». Som det för Dilleniaceae 
utmärkande framhållas i allmänhet följande trenne karaktärer: de 
äro buskar och träd med vedstam, under det Ranunculacéerna i 
allmänhet äro örter; de hafva alltid ett efter blomningen kvarsit- 
tande, ofta starkt tillväxande foder samt slutligen är fröet alltid 
försedt med tydligt fröhylle, arillus. Särskildt sistnämnda rent mor
fologiska kännetecken är ytterst karaktäristiskt för Dilleniacéerna. Å 
andra sidan har emellertid sedermera påpekats, att inom Dillenia
céerna råder synkarpi, d. v. s. de olika fruktbladen ha benägenhet 
att sammanväxa till ett fruktämne i motsats mot förhållandet hos 
Ranunculacéerna, för hvilka just apokarpi, d. v. s. att hvarje frukt
blad bildar ett från de öfriga fritt fruktämne, är så karaktäristiskt. 
På grund häraf torde kanske sambandet med Ranales (Polycarpicae) 
vara något tvifvelaktigt. Detta styrkes äfven däraf, att Dilleniacé
erna just på grund af synkarpien erbjuda stora och slående lik
heter med familjen Theaceae (Ternströmiaceae) inom Cistiflorae, till 
hvilken familj äfven ett par nu af flere författare som Dilleniacéer 
uppfattade släkten såsom Actinidia och Saurauia ursprungligen hafva 
förts. En mera fysiologisk karaktär, som ej får underskattas och som 
Dilleniacéerna ha gemensamt med Theaceae och närstående famil
jer, är att fröets upplagsnäring utgöres af olja och proteinämnen, 
icke stärkelse. Just på grund af dessa karaktärer föres numera 
också i Engler & Prantl, »Die natürlichen Pflanzenfamilien», Dz7/e- 
niaceae till undergruppen Theineae inom serien Parietales. Äfven 
med denna plats i systemet förblir emellertid förekomsten af frö
hylle den kanske viktigaste karaktären för begränsningen af fa
miljen i fråga just gentemot den närmast stående Theaceae.

Vare sig man alltså vill föra Dilleniaceae intill Ranunculaceae inom 
gruppen Ranales eller intill Theaceae inom gruppen Parietales, 
så förblir alltid fröhyllet en för familjen i fråga viktig grundka
raktär.

Nu har emellertid sen gammalt uppgifvits, att just släktet Dillenia, 
efter livilket familjen fått sill namn, i detta hänseende skulle ut
göra ett undantag. Så påpekas hos Bentham och Hooker, »Genera 
plantarum» sid. 10, alt just Dillenia utgör en enastående afvikelse 
från den eljest inom familjen undantagslöst gällande regeln, att fröna 
äro försedda med fröhylle. På grund häraf har bland annat äfven 
ett ursprungligen af Rottböli. (Beskrivelse over nogle Planter fra 
de malabariske Kyster, sid. 532. K. Danske Vidensk. Selsk. Skrif
ter, II, Kbhvn 1783) uppställdt släkte, Wormia, som annars nästan
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fullständigt öfverensstämmer med Dillenia, kunnat bibehållas, eme
dan det just har fröhylle som de andra Dilleniacéerna.

Emellertid har nu Pierre (Flore forestiére de la Cochinchine I, 
Paris 1885—88) trott sig finna, att äfven släktet Dillenia verkligen 
har ett fröhylle, ehuruväl det vore af afvikande typ därutinnan att 
det vore fullkomligt sammanvuxet med fröskalet, med hvilket det 
enligt Pierre förut skulle ha förväxlats. Vid en flyktig gransk
ning vore således intet fröhylle att iakttaga hos Dillenia, men ut
vecklingen skulle visa, att fröets yttersta skikt ej vore något annat 
än just fröhyllet, som här alltså fått fröskalsnatur och fullständigt 
sammanvuxit med det egentliga fröskalet.

Denna teori låter ju ytterst tilltalande, ty härigenom återställdes 
ju enheten i fröbyggnaden inom hela Dilleniacéfamiljen och fa- 
miljekaraktären behöfde alltså ej lida af några förargliga undantag. 
Också har Gilg, familjens bearbetare i Engler und Prantl, »Die 
natürlichen Pflanzenfamilien», godtagit denna Pierres framställning 
af fröbyggnaden hos Dillenia, hvarför det i familjediagnosen (a. st. 
sid. 100) heter: »Same . . . stets mit einem sehr verschieden gestal
teten, meist auffallenden, seltener undeutlichen, der Samen
schale fest angewachsenen1 Funiculararillus versehen, im letz
teren Falle stets einer gallertartigen Pulpa eingebettet.» Såsom en 
vidare följd af Pierres uppfattning af Dillenias fröbyggnad följer 
då också, att släktet tVormia ej längre kunde bibehållas som eget 
släkte. Dess indragning ställdes också i utsikt redan af Pierre (Flore 
forest, de la Cochinchine I i adnot. ad. tab. 14. D. Blanchardii 
Pierre) och Wormia uppföres numera af Gilg såsom undersläkte un
der Dillenia, som kommer att omfatta omkring 25 arter, uppdelade 
på de tvenne undersläktena Wormia och Eudillenia, skilda från 
hvarandra företrädesvis genom tydligt, köttigt fröhylle hos under
släktet Wormia, men otydligt, skorplikt, med fröskalet fast sam
manvuxet fröhylle hos undersläktet Eudillenia. I stället äro hos 
sistnämnda undersläkte fröna alltid inbäddade i en mjuk s. k. pulpa.

Men är nu också denna Pierres uppfattning af fröbyggnaden 
hos Dillenia öfverensstämmande med de verkliga förhållandena?

Det är företrädesvis i texten till taflan 14 (Flore forest, de la 
Cochinchine i) af D. Blanchardii Pierre, som Pierre något utförli
gare diskuterat frågan om fröbyggnaden hos Dillenia-arterna. Det 
hufvudsakliga skälet för antagande af ett fröhylle hos Dillenia- 
arterna synes vara, att Pierre iakttagit, att i fröskalet kunna ur-

Spärradt af författaren.
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skiljas trenne från hvarandra distinkta skikt, af hvilka det yttersta 
utan vidare homologiseras med fröhyllet, ty eljes »pour chaque 
graine de Dillenia, il faudrait, si Farille n’est pas admis, compter 
3 téguments»! Förut vid beskrifningen af Dillenia-arterna har Pierre 
inskränkt sig till att endast i figurförklaringarna med en viss tve
kan beteckna fröskalets yttersta skikt som fröhyllet. Så t. ex. heter 
det i figurförklaringen beträffande Dillenia pentagyna Roxb. (Pl. 6) 
om yttersta cellskiktet: »membrane molle et mince pouvant représen- 
ter 1’arille»; likaså om Dillenia Hookeri Pierre (Pl. 5): »Leur premier 
tégument (.arille?) tres mince, est crustacé et ponctué. Leur deuxiéme 
tegument (testa) est plus épais et composé de couches ligneuses 
formant des rayons concentriques.» Slutligen beträffande D. aurea 
Sm. (Pl. 11—13) heter det: »Graines... recouvertes par 3 mem
branes distinctes. L’extérieure, ponctuée, est tres mince et crusta- 
cée (arille). Celle du milieu est ligneuse et tres épaisse (testa); 
ses couches sont concentriques. La troisiéme, tout å fait mince 
et membraneuse, recouvre 1’albumen sans y adhérer»!

Ett ytterligare bevis för förekomsten af ett fröhylle hos Dillenia 
har Pierre slutligen trott sig tinna i den ringformiga ansvällning 
å frösträngen, som han iakttagit hos Dillenia Blanchardii Pierre och 
sedan återfunnit hos alla Dillenia-arter och om hvilken han utan vidare 
antager, att den verkligen utväxer och blir till fröskalets yttersta, 
med arillus homologa skikt. Så säger Pierre: »On remarque, ä 
la hauteur de la chalaze, des le premier moment du renversement 
de 1’ovule, des plis et renflements qui indiquent que la pri mine, 
arrétée dans son développement, change de nature et passe å l’état 
d’arille. Ce fait est propre aux ovules de toutes les espéces de 
Dillenia.» Men olyckligtvis heter det i diagnosen på Dillenia Blan
chardii omedelbart därpå: »Fruit inconnu!» Pierre har alltså aldrig 
sett de mogna fröna och således ej heller följt utvecklingen. Han 
vet alltså ej heller om den ringformiga valk, han iakttagit, och 
som är fröhyllets tidigaste anlag, också verkligen utväxer och blir 
till fröskalets yttersta skikt.

Så är nämligen, som strax nedan skall visas, icke fallet. Redan 
en ganska hastig jämförelse mellan fröskalsbyggnaden hos en med 
köttigt fröhylle försedd Wormia och Dillenia indica visade nämligen 
en högst misstänkt öfverensstämmelse. Äfven Wormia hade för
utom fröhyllet mycket tydligt tre olika skikt i fröskalet af unge
fär alldeles samma byggnad som Dillenia. Det yttersta af dessa hos 
Dillenia kunde redan på grund häraf med största skäl misstänkas
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för att icke vara homologt med en arillus. En utvecklingshisto- 
risk undersökning af fröämnena hos de bägge släktena har också 
bekräftat detta.

Som undersökningsmaterial har jag i främsta rummet haft att 
tillgå några Dillenia- och Wormia-arter, som jag själf insamlat i den 
botaniska trädgården Peradeniya å Ceylon under 1902—03, dels 
ock en del annat spritmaterial, som af professor Carl Lindman 

välvilligt ställts till mitt förfogande från Riksmuseets botaniska af- 
delning i Stockholm.

FRÖÄMNETS BYGGNAD IIOS WORMIA.

Fig. 1. Wormia Burbidgei. 
Tvärsnitt genom frukt-

amnesrum.

Hos detta släkte bildas fruktämnet af 4—5, 
med hvarandra föga, vanligen endast vid ba
sen sammanvuxna fruktblad. De anatropa 
fröämnena sitta i tvenne rader utefter buk
sömmen (Fig. l). Som representant för släk
tet Wormia har jag företrädesvis undersökt 
Wormia Burbidgei Hook, f., inhemsk på Bor
neo, men odlad i Peradeniya.

Fröämnets byggnad framgår af fig. 2. De 
tvenne på detta stadium från hvarandra fullt 
skilda integumenten kunna tydligt urskiljas omkring nucellus. Yt-

terintegumentet är väl urskiljbart äfven på 
frösträngssidan. Fröslrängen jämte chalaza- 
regionen äro å detta stadium starkt fram
trädande i förhållande till de öfriga delarna 
af fröämnet. Redan nu urskiljes äfven å 
frösträngen ett tydligt afsatt utbuktande 
ringvalksparti (fig. 2, a), det första anlaget 
till det blifvande fröhyllet. A ännu tidi
gare stadier ger sig fröhyllet till känna en
dast som en svagt framträdande hopknip- 
ning på frösträngen (fig. l). Men vid en 
närmare undersökning visar sig frösträngs- 
väfnaden i kanten vid inknipningen bestå 
af små, med plasmatiskt innehåll rikt fyllda 
celler, hvilkas meristematiska natur alltsårig. 2. Wormia Burbidgei.

Fröämne med anlag till frö- ått \i håi licl att göia med fiöhyllets
hylle, a allra tidigaste anlag. Granska vi nu när-
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mare integumentens byggnad å detta stadium (fig. 3), finna vi, att 
ytterintegumentet (fe) består utaf tvenne cellskikt, af hvilka det yttre

är storcelligare än det inre. Men 
detta synes å andra sidan rikare på 
plasmatiskt innehåll. Innerintegu- 
mentet (ii) består af ett mera väx
lande antal cellskikt, men alltid fler 
än två, vanligen 4—5. På samma 
sätt som af ytterintegumentets cell
skikt det innersta var rikast på plas
matiskt innehåll, så är också det 
innersta cellskiktet af innerintegu- 
mentet rikast på plasma och dess 
celler fortsätta sina delningar längre 

än de utanför varande cellskikten, som i stället sträckas i tangen
tial riktning för att kunna följa med fröämnets tillväxt. I nucellus- 
väfnaden (n), som sedan följer, afviker det yttersta cellskiktet från 
de öfriga såväl genom 
innehåll som form.
Cellerna sluta tätt till
samman samt hafva 
rikare plasmatiskt in
nehåll än de öfriga nu- 
celluscellerna, som re
dan tidigt runda af sig 
och bilda en mycket 
lucker väfnad.

Hvilka förändringar 
undergå nu integu
mentens olika cell
skikt vid fröskalets ut
bildning? Fig. 4 visar 
en bild genom fröska
let af Wormia Bur- 
bidgei på ett senare 
stadium, ehuru fröet 
ännu ej är alldeles fullmoget. Fröhyllet (fig. 4 a) har börjat till
växa — denna tillväxt begynner i allmänhet ganska sent— och snittet 
är just från den höjd, där fröhyllets kant befinner sig. Ett frö på 
ungefär detta utvecklingsstadium synes å fig. 6 a. Ytterintegu-

mt
MMOt

_

Fig. 4. Wormia Burbidgei. Snitt genom fröskalet på 
ej fullt moget stadium: a, fröhyllet; b, ytterintegumen
tets yttre skikt; c, ytterintegumentets inre skikt; d, in- 
nerintegumentets ytterskikt; e, innerintegumentets in

nersta skikt; f, nucellus (16%)-

Fig. 3. Wormia Burbidgei. Tvärsnitt 
genom mycket ungt fröämne, vi
sande de bägge integumenten; ie. det 
yttre; ii, det inre; n, nucellus (s00/i)-
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inentets bägge skikt hafva utvecklat sig i ganska olika riktning. 
Det yttersta (fig. 4, b), i hvilket en radial väggbildning inträdt, be
står af rektangulära celler med ganska tunna väggar, alldeles fyllda 
med mörkt innehåll. Vid behandling med järnklorid färgas detta 
grönsvart. Äfven med kaliumbikromat inträder mörkfärgning. Cel
lerna innehålla alltså garfämnen. Det där innanför varande skik
tet (fig. 4, c) visar en begynnande förtjockning af cellväggarna. 
Denna är ej likformig, utan väggarna genomdragas af porer. Så
som än tydligare framgår å fullt utveckladt stadium (fig. 5, c), in
träder här stark förvedning i väggarna; de färgas mycket starkt 
gula af kloranilin.

Innerintegumentets cellskikt hafva i allmänhet icke utvecklats i 
samma grad som ytterintegumentets. De yttre (fig. 4, d) visa tyd
liga tecken på upplösning, i det de tunna cellväggarna hafva brus
tit sönder och hela väfnaden börjar skrumpna ihop. Undantag 
göres utaf det innersta skiktet (fig. 4, e), som fortfarande mycket 
tydligt framträder som en sammanhängande rad små rundade, näs
tan pärlbandslikt radade celler med brunt innehåll. Genom sitt 
färgade innehåll framträder detta cellskikt ganska skarpt marke- 
radt. Med järnklorid färgas det intensivt svart, med kaliumbikro
mat mörkbrunt- Äfven detta skikt innehåller således garfämnen. 
Där innanför följer sedan nucellusväfnadens yttersta skikt o. s. v. 
(fig- 4, /).

De förändringar, som fröskalet ytterli
gare undergått, innan fröet blifvit fullt 
moget, synas å fig. 5. De viktigaste af 
dessa äro, att förvedningen i ytterintegu
mentets innerskikt (fig. 5, c) fortskridit så, 
att cellerna fått karaktären af stenceller.
Väggarna äro mycket tjocka, genomdragna 
af talrika, fina spricklika porer. Inner
integumentets ytterceller (fig. 5, d) hafva Fig' 5' Wormia Burbidgei. Snitt

„ii j , , , ., o ,. genom moget fröskal; fröhylletnu nastan alldeles skrumpnat ihop, sa att . , ...... „ .
1 icke utritadt; b, ytterintegumen

tets yttre skikt; c, ytterintegu
mentets inre, nu starkt förtjoc- 
kade och förvedade skikt; d, in
nerintegumentets nu hoptorka
de ytterskikt; e, innerintegu
mentets innersta, garfämnesfö- 
rande skikt; f, nucellus och 

fröhvitan (150/,).

Fig. 6. 'Wormia Burbidgei. Frön, a, omoget med 
ej fullt utveckladt fröhylle; b, med väl utveckladt 

fröhylle (3/j).



det mörkbruna garfämnesskiktet (fig. 5, e) gränsar nästan intill sten- 
cellerna (c). För öfrigt gränsar nu den på ägghviteämnen och olja

rika fröhvitan (fig. 5, f) nä
stan intill fröskalet. Nucel- 
lus har trängts undan så när 
som på ytterskiktet, som en
samt är kvar.

Ett skematiskt snitt genom 
ett fullt utveckladt frö af 
Wormia Burbidgei visar fig. 
7, där samtliga nu beskrifna 
cellskikt synas utmärkta, det 
mörka ytterskiktet (b), det 
förvedade mellanskiktet (c) 
och slutligen det småcelliga 

Fig. 7. Wormia Burbidgei. Skematiskt snitt ge- garfämnesskiktet (e), det hela
nom moget frö; a, fröhvllet; b, fröskalets yt- .., , >, , . . , ,, omgitvet af trohyllet [a), somtersta skikt; c, fröskalets förvedade mellan- J ’
skikt; e, fröskalets innersta, garfämnesförande nu fullständigt t äxl upp kling

skikt; m mikropylen (16/i)- fröet.

FRÖÄMNETS BYGGNAD IIOS DILLENIA.

Af detta släkte har jag företrädesvis undersökt Dillenia indica L., 
odlad i Peradeniya. Till skillnad från Wor
mia äro fruktbladen här talrika, 15—20, mer 
eller mindre sammanvuxna med blomaxeln, 
hvarjämte fröämnena i hvarje rum äro långt 
talrikare än hos Wormia, sittande i flere ra
der (fig. 8), enligt uppgift vid mognaden in
bäddade i en mjuk, slemmig s. k. pulpa. Olik
heterna mellan dessa släkten framgå tydligt 
vid en jämförelse mellan fig. 1 af Wormia 
Burbidgei och fig. 8 af Dillenia indica. Af 
denna sista bild framgår också, att fröfästena 
äro greniga, så att i hvar och en af de in
vikta fruktbladskanterna sitta icke som hos
Wormia endast en rad fröämnen, utan flere. 1 lg' 8 Dl,,enia mdica. 
....... Tvärsnitt genom ett frukt-
Anmarkas bor, att dessa fröfästen äro mycket ämnesrum med förfire.
långa (fig. 9), bestående afen ganska storcellig, nade fröfästen.
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af kärlsträngar rikt genomdragen väfnad. Frö
strängarna äro också långa, och på desamma 
kan man tydligen urskilja en liten hop- 
knipning, så att en ringförmig förtjockning 
tinnes åtminstone som ett mer eller mindre 
otydligt anlag (tig. 9, a). Så till vida kan jag 
således bekräfta Pierres iakttagelser öfver frö- 
strängsorganisationen hos Dillenia-arterna. M e n 
denna val k växer här aldrig ut till nå
got fröhylle. Det råder nämligen därutinnan 
en olikhet mot förhållandet hos Wormia, att 
den lilla valkens cellväfnad består icke af me- 
ristematiska celler, utan de afvika ej från 
den öfriga frösträngsväfnaden; de hafva öfver- 
gått till hvilväfnad.

En undersökning af integumenten och deras 
byggnad hos Dillenia visar däremot en alldeles 
fullständig analogi med Wormia. Ytterintegu- 
mentet är tvåskiktigt, innerintegumentet fler-

skiktigt 
och cel
lernas form etc. i de olika 
skikten är i allo öfverensstäm- 
mande med Wormia. Några 
olikheter förekomma dock. Fig. 
10 visar en bild genom ett näs
tan moget fröskal af Dillenia 
indica. Så utväxa här delvis 
ytterintegumentens yttersta 
skikt till långa, flercelliga hår
bildningar, bruna af garfämnen. 
Dessa hår, som äro karaktä
ristiska just för Dillenia indica, 
bilda liksom en kamformig 
hjälmbuske utefter rafe och 
dess förlängning (se fig. 11). 
Däremot utbildas inga hår eller 
åtminstone endast ytterst små, 
obetydliga sådana på det plat
tade fröets sidor. Här synes

Fig. 10. Dillenia indica. Snitt genom moget 
fröskal; (>, ytterintcgumentets yttre skikt; 
c, ytterintegumentets inre, förvedade skikt; 
rf, innerintegumentets förtorkade ytterskikt; 
e, innerintegumentets innersta, garfämnesfö- 
rande skikt; f, nucellus och fröhvitan (lo%)-

Fig. 9. Dillenia indica.
Fröämne; a, det outveck

lade fröhyllesanlaget.
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i stället fröskalet fint punkteradt. Ytterintegumentets inre cellskikt 
(fig. 10, b) är liksom lios Wormia förvedadt, men väggförtjockningen 

är ej på långt när så kraftigt utbildad som hos 
Wormia. Tydliga porer förekomma dock. In- 
nerintegumentets byggnad är fullständigt öfver- 
ensstämmande med Wormia med en rad starkt 
framträdande garfämnesförande celler (fig. 10, e). 
Det skematiska snittet genom ett frö af Dillenia 
indica (fig. 12) visar således en fullständig ana
logi med Wormia, undantagandes frånvaron af 
fröhylle och ytterskiktets utväxande till hårbild-

Fig.
ca.

11. Dillenia indi- 
Frön, a, omoget 

med ej fullt utvecklad 
hårbeklädnad; b, mo
get frö med hår ("/il

ningar. Detta sistnämnda är 
dock en karaktär, som ute
slutande tillkommer Dillenia 
indica, ej t. ex- Dillenia retusa 
eller andra arter, hvilkas frö
skal beskrifvas som punkte
rade. (Jfr t. ex. Pierre, a. st.).

Af hvad som nu anförts 
angående fröbyggnaden hos 
Wormia och Dillenia, framgår 
alltså, att Pierres tolkning 
af Dillenias fröbyggnad är 
oriktig. Det yttersta cellskik
tet hos Dillenia (fig. 10, 12, b) 
härstammar från integumen- 
tet och är alls icke något frö
hylle, som här skulle på nå
got vis ha sammanvuxit med 
fröskalet. Detta framgår med 
all önskvärd tydlighet af un-

Fig. 12. Dillenia indica. Skematiskt snitt ge
nom moget frö; b, fröskalets yttersta till hår 
utväxande skikt; c, fröskalets förvedade mel
lanskikt; e, fröskalets innersta, garfämnesfö

rande skikt.
dersökningen öfver fröämnets 
utvecklingshistoria. Öfverflödigt torde det alltså vara att spilla 
några vidare ord på att vederlägga Pierres egendomliga uppfatt
ning, att förekomsten af tre skilda skikt i fröskalet skulle nödga 
till något antagande af tre integument! (Se Pierre, Fl. forest, de 
la Cochinchine i texten till pl. 14 Dillenia Blanchardii.)

Samma byggnad af fröämnet som hos Dillenia indica återfinnes 
nu också hos Dillenia retusa, som dock har ett fröskal utan hår. 
Denna art utmärkes genom mycket ymnig slembildning inuti fruk-

Svensk Botanisk Tidskrift 1911. 11
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ten. Slembildning förekommer mer eller mindre hos alla arterna, 
men här är den i alldeles påfallande grad framträdande. Från 
fruktväggens innersida utbildas 
också särskilda slemafsöndrande 
hår (flg. 13, h). Dylika utbildas 
äfven i de håligheter (/), som upp
stå i fruktväggens inre. Dessa hå
ligheter uppkomma genom cellväf- 
nadens upplösning. Därefter be
gynner från väggarna här och hvar 
vissa celler att utväxa till särskil
da slemhår- Nu är det anmärk- 
ningsvärdt, att hos denna art dyli
ka slemafsöndrande hårbildningar 
äfven ha stor benägenhet att ut
bildas från frösträngen (fig. 14) och 
ofta just från den zon, hvarifrån 
fröhylleväfnaden skulle leda sitt 
ursprung. Något egentligt fröhvlle 
kommer aldrig till utbildning hos 
Dillenia retusa, men om man så 
vill, kunde man ju möjligen be
teckna dessa slemafsöndrande hår som ett slags reducerad arillus. Men 

framhållas bör då också, att de alls icke regel
bundet utbildas hos alla fröämnen, tvärtom synas 

- efter hvad jag funnit — endast ett par frö
ämnen i hvart fruktrum, vanligtvis de närmast
fruktväggen sittande, bli försedda med dylika 
slemhår. Förekomsten af dessa bildningar hos 
en Dillenia med i öfrigt normal fröskalsbyggnad 
visar emellertid än ytterligare den absoluta orim
ligheten af Pierres uppfattning af Dillenia-irö- 
skalets yttersta skikt som en arillusväfnad.

Den fröskalsbyggnad, jag nu beskrifvit hos 
Wormia och Dillenia, synes inom familjen ej vara 
inskränkt endast till gruppen Dillenieae-, äfven 
t. ex. hos de till gruppen Tetracereae hörande 
sydamerikanska släktena Davilla och Doliocarpus 
återfinnas nämligen i fröskalet alldeles samma 
skikt lika utbildade, oaktadt dessa släkten hafva,

Fig. 14. Dillenia re
tusa. Basaldelen af 
ett fröämne med slem
förande hår utväxan
de från det outveck
lade fröhyllesanlaget.

mmwmmmmmmm

Fig. 13. Dillenia retusa. Snitt genom 
fruktväggen med slemafsöndrande hår 
(h) samt med slemförande håligheter (l), 
likaledes i det inre klädda med slem 

afsöndrande hår (6%).
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alldeles som Wormia, välutveckladt köttigt fröhylle. Gilg, som 
godtagit Pierres uppfattning af det yttersta skiktet i fröskalet hos 
Dillenia som fröhylle, framkastar den tanken (Dilleniacese, s. 108), 
att med Dillenia skulle i detta hänseende öfverensstämma äfven 
släktena Actinidia och Saurauia, hvars frön äro omgifna af ett tunnt 
gulhvitt hölje. Jag har undersökt ett par representanter för dessa 
släkten, så godt det sig låter göra på uppmjukadt herbariematerial, 
och kan jag konstatera, att dessa bägge släkten, efter hvad det vill 
synas, ha ett verkligt fröhylle, som dock är mycket tunt. Som 
något anmärkningsvärdt särskildt för Actiniclias fröhylle må fram
hållas, att det var alldeles ovanligt rikt på stora, tätt liggande rafid- 
behållare. För öfrigt syntes arillusväfnaden äfven i öfrigt vara af helt 
annan cellulär byggnad än hos de öfriga Dilleniacéerna. Dessa tvenne, 
med afseende på sin systematiska ställning så omtvistade släkten 
hafva också nyligen af van Tieghem på grund af flere skäl, men 
förnämligast på grund af att de hafva endast ett integument afskilts 
från Dilleniacéerna såsom en särskild familj Actinidiaceae. Se van 
Tieghem, Sur les genres Actinidie et Saurauie considérées comme 
types d’une famille nouvelle, les Actinidiacées (Journal de Bota- 
nique, T. XII, 1899, sid. 170).

*

OM POSTFLORATIONEN OCH FRÖSPRIDNINGEN HOS WORMIA
OCH DILLENIA.

Med afseende på fruktens förhållande vid frömognaden förefinnas 
en del olikheter mellan Wormia och Dillenia, hvilka stå i närmaste 
samband med olika postflorationsföreteelser hos fodret. Samtliga 
Dillenia-arter utmärka sig genom en mycket stark postfloral tillväxt 
af fodret. Särskildt anmärkningsvärd är Dillenia indica, där foder

bladen sluta sig samman och 
bilda en stor skenfrukt, som kan 
mäta ända till öfver 15 cm. i 
diameter, afbildad t. ex. i Wett- 

steins Handbuch der systema
tischen Botanik, II, sid. 308. Af 
samma typ, men af betydligt 
blygsammare dimensioner, är 
frukten hos Dillenia retusa{f\g.lo). 
Dessa egendomliga skenfrukter

Fig. 15. Dillenia retusa. Skenfrukt (a) 
med postfloralt starkt tillväxande foder

blad; b genomskuren (2/3).
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öppnas aldrig. I Peradeniya kunde man t. ex. se, huru de stora, 
affallna frukterna af Dillenin indica så småningom torkade ihop 
för att sen multna sönder, men de öppnade sig ej. Tanken att de 
skulle kunna ätas och spridas af några djur ligger ju nära till 
hands, men därom föreligga i hvarje fall inga iakttagelser vare sig 
om Dillenia indica eller någon annan Dillenia-art.

Wo/vma-arterna åter kunna i postflorationshänseende förhålla sig 
på olika sätt. En del öfverensstämma med Dillenia därutinnan att 
frukten aldrig springer upp; så är t. ex. fallet med den å Ceylon 
endemiska Wormia triquetra. Dock hildas aldrig så stora sken
frukter som hos en Dillenia, beroende på att foderbladen aldrig 
tillväxa så starkt.

Andra VEorm/a-arter — 
och sannolikt de flesta — 
ha däremot uppspringan
de frukter- En sådan är 
Wormia Burbidgei, som 
jag var i tillfälle att när
mare studera i Peradeniya.
De stora gula blommor
na, som sitta i en gles en
sidig klase, slå ut i sträng 
akropetal följd. Efter an- 
thesen, sedan kronbladen 
affallit, sluta foderbladen 
åter ihop sig. En klase 
knoppar är fullständigt lik en klase blommor på tidigt postflora- 
tionsstadium (jfr fig. 16 a och b). De sistnämnda äro endast något 
litet större och mera rödbruna; man kan kanske också på dem här 

och hvar se en eller annan ståndare, som sticker 
ut mellan de hopknipna foderbladen (fig. 16 b). 
Men när frukten blifvit mogen, öppna sig foderbla
den ånyo och den mjuka, röda frukten — ett slags 
mellanting mellan kapsel och bär — exponeras 
och spricker upp stjärnformigt (fig. 17). Hvarje 
fruktblad brister upp efter buksömmen och de 
med gulhvitt fröhylle försedda fröna exponeras 
på iögonenfallande sätt. Då frukten själf är 
starkt granat—köttröd, bildas på det viset en 
stark kontrast såväl mot det mörka bladverket

Fig. 17. Wormia Bur
bidgei. Uppsprungen 

frukt (V,).

Wormia Burbidgei. a, knoppstadium 
b, tidigt postflorationsstadium (2/s).

Fig. 16
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som mot de hvita fröhyllena. Då de uppsprungna, stjärnformiga 
frukterna på afstånd se ut som blommor och anthes och frukt
mognad försiggår samtidigt (se lig. 18), så kan man vid första an

blicken af ett dylikt 
Worm za-träd nästan tro, 
att det har två slags 
blommor, gula och rö
da. Dylika genom sin 
färgprakt blomliknan- 
de frukter äro ofta förut 
beskrifna hos exotiska 
växter. Mest bekanta 
i det hänseendet torde 
kanske en del Scitami- 
néer vara och Vele- 

novsky har i sin »Ver
gleichende Morpholo
gie der Pflanzen» (del. 

III, sid. 1112) omnämnt och afbildat Renealmia calcarata Andr. 
I dylika fall förekommer väl i regel en fröspridning med djur, van 
ligen fåglar, och detta uppges också med bestämdhet vara fallet 
med Wonnia, hvars på fet olja rika fröhylle skulle vara sär
skild! eftertraktadt- (Jfr Gilg, Dilleniaceae, sid. 108.)

Det framkastas af Gilg (a. st. sid. 108), att det möjligen skulle 
kunna tänkas, att det just i samband med den endozoiska sprid
ningen skulle hos Dilleniacéerna förefinnas en viss korrelation mellan 
utbildning af köttigt fröhylle och s. k. pulpa. De Dilleniaeésläkten, 
som särskildt beskrifvas såsom ägande dylik »pulpa», vore nämligen 
enligt Gilg ungefär desamma, som de, hvilka hade starkt reduceradt, 
fröskallikt fröhylle. I parentes må anmärkas, att man ju egentligen 
plägar med termen »pulpa» åsyfta fröets yttersta skikt, när det
samma utbildas till en saftig slemmig väfnad. En dylik pulpa 
lörefinnes nu ej alls hos Dillenia-arterna, utan den slemmiga väfnad, 
som fröna ligga inbäddade uti hos detta släkte, är helt enkelt de 
kraftigt utvecklade och ansvällda fröfästena (se fig. 8, 9).

Det är ju möjligt, att Dillenia-frukterna kanske ätas af några djur, 
att den saftiga frösträngsväfnaden då skulle, vara särskildt begärlig 
och att dess utveckling då också i viss mån kunde uppfattas som 
en biologisk korrelationsföreteelse till fröhyllets reduktion. Men 
då måste också helt andra djur än fåglar antagas medverka vid

,

Fig. 18 Wormia Burbidgei. Gren med blomma och 
uppsprungen frukt. (Fot. af förf.).
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spridningen, och i hvarje fall bli dessa saftiga pulpor aldrig ex
ponerade och kunna alltså ej heller tjäna som något synligt 
lockbete på samma sätt som ett fröhylle.

Det ligger i detta sammanhang nära till hands att antaga, att 
den uteblifna utbildningen af fröhylle hos Dillenia stode i något 
samband just med att frukten ej öppnas. Det skulle ju tyckas 
vara en tilltalande biologisk förklaring till reduktionen al fröhyllet 
att antaga, att eftersom frukten ej öppnas och exponerar fröna, så 
uteblir också utbildningen af den 
speciella tillockningsväfnad, som 
en näringsrik arillus ju alltid är.
Men mot detta uppfattningssätt 
talar det enkla faktum, att äfven 
Wormia-arter med ständigt slutna 
frukter få sina frön omgifna af 
köttigt fröhylle. Ett exempel 
härpå är just den förut omnämn
da Wormia triquetra (afbildad i 
Trimens, Hand-Book to the Flo
ra of Ceylon, PL III, London 
1893), som aldrig öppnar sina 
frukter såsom Wormia Burbidgei, men icke desto mindre äro där 
fröna försedda med stort, vackert fröhylle (fig. 19). Några tillfreds
ställande biologiska förklaringsgrunder till reduktionen af arillus- 
väfnaden hos Dillenia finnas alltså knappast, d. v. s. man kan i 
denna reduktion svårligen se någon s. k. ekologism.

--a.

Fig. 19. Wormia triquetra. Tvärsnitt 
genom ett fruktämnesrum. Fröämnen 

med fröhylieanlag (a) (I6/i)-

SAMMANFATTNING.

Som en sammanfattning af det ofvan sagda framgår alltså, att 
Pierres uppfattning af fröets yttersta skikt hos släktet Dillenia så
som ett med fröskalet fast sammanvuxet fröhylle är oriktig. Detta 
framgår redan af en jämförelse mellan fröskalsbyggnaden hos Dille
nia och en med fröhylle försedd Wormia, hvilka bägge hafva fullt 
öfverensstämmande fröskalsstruktur. Än ytterligare bekräftas det 
af utvecklingshistorien, som visar, att det af Pierre som fröhylle 
uppfattade fröskalsskiktet härleder sig från det yttre integumentet- 

Den af äldre, företrädesvis engelska författare, t. ex. Bentham 

och Hooker, förfäktade åsikten, att inom familjen Dilleniaceae släk-
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tet Dillenia utgör undantag från den eljes genomgående familjeka- 
raktären, att fröet hos Dilleniacéerna är försedt med fröhylle, är 
alltså riktig.

På grund häraf är också en indragning af släktet Wormia Rottb. 
såsom undersläkte af släktet Dillenia L. på de af Gilg i enlighet 
med Pierre anförda grunderna oberättigad.

Hos släktena Actinidia och Saurauia, hvilka af Gilg antagas lika
ledes hafva ett med fröskalet sammanvuxet fröhylle (se Engler 
och Prantl, Die natürl. Pflanzenfam. III, 6, sid. 108) förekommer 
däremot ett verkligt fröhylle, ehuru af annan anatomisk byggnad 
än hos Dilleniacéer i allmänhet. Dessa släkten afskiljas också af 
van Tieghem hufvudsakligen på grund af att de endast ha ett 
integument från familjen Dilleniaceae och sammanföras till en egen 
familj Actinidiaceae.

Hos släktet Dillenia linnes å frösträngen ett rudimentärt anlag 
till fröhylle, men detta kommer aldrig till utveckling. Naturligtvis 
ändras icke släktet Dillenias systematiska ställning inom familjen 
Dilleniaceae på grund däraf att det utgör ett undantag från en för 
öfrigt genomgående och för familjens karaktäristik synnerligen vik
tig familjekaraktär.

ÜBER DEN SAMENBAU BEI DEN GATTUNGEN WORMIA 
UND DILLENIA.

EIN BEITRAG ZUR MORPHOLOGIE DER DILLENIACEEN.

ZUSAMMENFASSUNG.

Ein sehr charakteristisches Merkmal für die Familie Dilleniaceae, 
der in dem natürlichen System recht verschiedene Plätze ange
wiesen worden sind, ist das Vorkommen eines deutlichen, fleischi
gen Arillus. Nur die Gattung Dillenia selbst soll z. R. nach Bent- 

ham und Hooker eine Ausnahme hiervon machen, indem sie 
durch das Fehlen dieses Arillus sich auch von der nahestehenden 
Gattung Wormia unterschiede. Nun hat indessen Pierre (Flore 
forestiere de la Gochinchine, I, Paris, 1885—88) zu finden geglaubt, 
dass bei der Gattung Dillenia die äusserste Schicht des Samens eben 
der Arillus wäre, der hier also vollständig mit der eigentlichen 
Samenschale verwachsen wäre. Gilg hat in Engler & Prantl,
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Die natürl. Pflanzenfam. III, 6, diese Auffassung akzeptiert (a. a. 
O., S. 100). In Übereinstimmung mit dieser Auffassung hat dann 
Gilg ferner auch die Gattung Wormia als Untergattung unter Dille
nia gezogen- Steht nun aber diese Auffassung Pierres von dem 
Samenhau bei Dillenia wirklich mit den tatsächlichen Verhältnissen 
in Einklang?

Im Texte zu den Abbildungen einiger Dillenia-Arien in »Flore 
forest, de la Cochinchine» hat Pierre den Samenbau bei Dillenia 
erörtert. Der Hauptgrund scheint der zu sein, dass Pierre bei 
den Dillenza-Samen drei verschiedene Schichten beobachtet hat, von 
denen die äusserste ohne weiteres mit dem Arillus homologisiert 
wird, denn »pour chaque graine de Dillenia, il faudrait, si l’arille 
n’est pas admis, compter 3 téguments»! Als weiterer Beweis wird 
angeführt das auf frühen Stadien beobachtete Vorkommen einer 
ringförmigen Anschwellung am Foeniculus, die Pierre bei allen 
Dillenia-Arten angetroffen hat, und von der er ohne weiteres an
nimmt, dass sie sich zum Arillus entwickelt. Pierre hat aber offen
bar nie die Entwicklung verfolgt und sich davon überzeugt, dass 
diese Anlage sich in der Tat weiter entwickelt und zu der äusser- 
sten Schicht an dem Samen wird. Wie unten gezeigt werden wird, 
ist dies nämlich nicht der Fall.

Schon ein flüchtiger Vergleich zwischen dem Samenschalenbau 
bei einer mit deutlichem Arillus versehenen Wormia und bei 
Dillenia indica zeigt eine höchst verdächtige vollständige Überein
stimmung. Auch Wormia hat ausser dem Arillus genau diesel
ben drei Schichten in der Samenschale wie Dillenia. Die äusserste 
dieser Schichten bei Dillenia könnte schon aus diesem Grunde mit 
bestem Fug als nicht homolog mit einem Arillus bezeichnet wer
den. Bestätigt wird dies auch mit wünschenswertester Deutlichkeit 
durch eine entwicklungsgeschichtlicher Untersuchung, zu der ich 
selbst mein Material in Peradeniya auf Ceylon 1902—03 einge
sammelt habe.

Der Bau der Samenanlage und des Samens bei der Gattung 
Wormia ist aus Fig. 1—7 ersichtlich. Sie sitzen in zwei Beihen 
längs der Bauchnaht (Fig. l). Integumente finden sich zwrei, das 
äussere aus 2, das innere aus 4—5 Zellschichten bestehend (Fig. 3). 
Schon auf diesem Stadium ist die erste Anlage des Arillus (Fig. 2) 
als ein meristematischer Wulst zu unterscheiden. Bei der Ent
wicklung der Integumente zur Samenschale (Fig. 4, 5) bildet sich 
die Aussenschicht des äusseren Integuments (b) zu einer stark
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braungefärbten, gerbstoffhaltigen Schicht um. Die Innenschicht des 
äusseren Integuments (c) bildet sich allmählich zu dickwandigen, 
von zahlreichen Poren durchzogenen, stark verholzten Steinzellen 
um. Von den verschiedenen Schichten des inneren Integuments 
findet sich bei der Samenreife nur noch die innerste (e) vor, die 
reichlich gerbstoffhaltig ist. Sie wird von Eisenchlorid ganz schwarz 
gefärbt. Ein schematisches Bild eines durchschnittenen reifen Samens 
von Wormia Burbidgei zeigt Bild 7.

Der Bau der Samenanlage bei Dillenia geht aus Fig. 8—14 hervor. 
In jedem Fruchtraum werden viele Samenanlagen von der ver
zweigten Placenta aus gebildet. Der Foeniculus ist beträchtlich 
lang mit einer unbedeutenden Anlage zu einer ringförmigen Ver
dickung (Fig. 9, fi). Dieser Wulst wächst hier aber nie zu einer 
Samenhülle aus. Er besteht nicht aus meristematischem Gewebe, 
sondern aus Dauergewebe. Im Laufe der weiteren Entwicklung 
bilden bei Dillenia die Placenten und Foeniculi ein saftiges, schlei
miges Gewebe, das in der Litteratur unter dem Namen »Pulpa» 
erwähnt wird. Der Bau der Integumente bei Dillenia zeigt dagegen 
vollständige Analogie mit Wormia, ausgenommen dass die Aussen- 
schicht bisweilen Haare trägt (Dillenia indica, Fig. 10—12). Die 
Verholzung der Steinzellenschicht ist auch nicht so stark.

Pierres Auffassung von dem Samenbau bei Dillenia ist somit 
unrichtig. Die äusserste Zellschicht bei Dillenia stammt von dem 
Integument her, ist aber durchaus kein Arillus, wozu nur eine 
Anlage vorhanden ist, die jedoch nie auswächst. Es dürfte dem
nach überflüssig sein, sich noch weiter auf Pierres eigentümliche 
Behauptung einzulassen, dass das Vorkommen von drei verschie
denen Schichten in der Samenschale zu der Annahme dreier Inte
gumente nötigen würde, wenn nicht die äusserste als Arillus auf
gefasst werden dürfe (siehe Pierre, a. a. ()., im Text zu Taf. 14,
D. Blanchardii).

Denselben Samenschalenbau besitzt auch Dillenia retusa, die sich 
durch reichliche Schleimbildung im Inneren der Frucht von be
sonderen schleimführenden Haaren aus auszeichnet (Fig. 18, h). 
Derartige Haare kommen auch in Höhlen in der Fruchtwand zur 
Ausbildung. Bisweilen können bei einigen Samenanlagen Haar- 
bildungen dieser Art gerade von der Zone des Foeniculus aus- 
wachsen, wo der Arillus angelegt wird. Diese könnten möglicher
weise als rudimentärer Arillus aufgefasst werden, wodurch indessen 
die Unmöglichkeit, mit Pierre die äusserste Schicht der Dillenia-Sa-



170

menschale als einen Arillus aufzufassen, nur noch deutlicher zu 
Tage tritt.

Übrigens kommt derselbe Samenschalenbau wie bei Dillenia auch 
bei anderen, von dieser Gattung weitverschiedenen Dilleniaceen mit 
deutlichem Arillus vor, wie z. B. bei den südamerikanischen Davilla 
und Doliocarpus. Dagegen ist es klar, dass das Gewebe, das die 
Samen bei Actinidia und Saurauia umgiebt (vgl. Giro, a. a. O., 
S. 108), ein wirklicher Arillus ist. Bezüglich dieser Gattungen hat 
jedoch neulich van Tieghem die Ansicht ausgesprochen, dass sie 
zu einer besonderen Familie zu vereinigen sind, da sie nur ein 
Integument besitzen.

Hinsichtlich der Postflorationserscheinungen und der Samenver
breitung weisen Wormia und üillenia einige Verschiedenheiten auf. 
Dillenia hat stets stark postflorales Wachstum der Kelchblätter, 
wodurch Scheinfrüchte von oft grossen Dimensionen gebildet wer
den. Diese öffnen sich nie. So können sich gewisse Wormia- 
Arten auch verhalten, die meisten aber öffnen ihre Früchte, die 
sternförmig aufspringen. Da diese Früchte bunt gefärbt sind, hat 
es beim ersten Zusehen den Anschein, als wenn dei Baum zw ei
erlei Arten von Blüten hätte (s. Fig. 18). Da die Frucht schön 
fleischrot ist, besteht ein starker Kontrast gegen die exponierten 
Früchte mit ihren hellen Samenhüllen. Diese Samen werden von 
Vögeln gefressen und verbreitet. Gilg hat den Gedanken geäussert, 
dass mit Rücksicht auf die endozoische Verbreitung eine gewisse 
Korrelation zwischen der Ausbildung eines Arillus und der sog. 
Pulpa bei den Dilleniaceen bestände. Diese Pulpa ist hier bei 
Dillenia nicht die äusserste Schicht der Samenschale, sondern die 
fleischigen Placenten. Der Name ist daher nicht ganz glücklich 
gewählt. Es kann ja möglich sein, dass die Di//enia-Früchte von 
gewissen Tieren begehrt sind, und dass die saftige sog. Pulpa als 
eine biologische Korrelationserscheinung zum Arillus aufzufassen 
wäre, jedenfalls aber werden diese Pulpen nie exponiert und kön
nen nicht gut als Lockspeise in der Weise wie ein Arillus dienen. 
Man könnte vielleicht annehmen, dass die ausgebliebene Ausbildung 
einer Samenhülle bei Dillenia in irgend einem Zusammenhänge 
damit stände, dass die 1' nicht sich nicht öflnet und die Samen 
nicht exponiert werden, gegen diese Auffassungsweise spricht aber 
wieder die Tatsache, dass auch bei Wormia-Arten mit ständig ge
schlossenen Früchten die Samen von einer wohlentwickelten fleischi
gen Samenhülle umgeben sind. Einen biologischen Erklärungs-
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grund für die Reduktion des Arillus-Gewebes bei Dillenia giebt es 
also wohl kaum.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergiebt sich also:
Pierres Auffassung von der äussersten Schicht des Samens bei 

der Gattung Dillenia als einem mit der Samenschale verwachsenen 
Arillus ist unrichtig. Dies geht teils aus einem Vergleich mit der 
mit Arillus versehenen Gattung Wormia, teils und vor allem aus 
der Entwicklungsgeschichte hervor.

Bentham und Hookers Ansicht, dass die Gattung Dillenia durch 
die Abwesenheit eines Arillus eine Ausnahme von einem sonst durch
gehenden Familienmerkmal bildet, ist daher völlig richtig.

Hieraus folgt auch, dass die Einbeziehung der Gattung Wormia 
als Untergattung unter Dillenia auf die von Gilg angeführten Gründe 
hin unberechtigt ist.

Die Gattungen Actinidia und Saurauia haben dagegen einen wirk
lichen Arillus.

Der Umstand, dass bei Dillenia auf dem Foenieulus eine rudi
mentäre Anlage zu einem Arillus vorhanden ist, die nicht zur 
Entwicklung kommt, wodurch die Gattung eine Ausnahme von 
einem im übrigen durchgehenden Familienkennzeichen bildet, än
dert nichts an der systematischen Stellung der Gattung Dillenia.

FIGURENERKLÄRUNG.

Wormia Burbidgei. Querschnitt durch den Fruchtknoten. 
Wormia Burbidgei. Samenanlage mit Anlage zum Samenmantel 
(Arillus, a) (8S/i). ,
Wormia Burbidgei. Querschnitt durch einen sehr jungen Frucht
knoten, die beiden Integumente zeigend; ie, das äussere; ii das 
innere; n, Nucellus (300/i)-
Wormia Burbidgei. Schnitt durch die Samenschale in nicht 
ganz reifem Stadium; a, Samenmantel; b, Aussenschicht des 
äusseren Integuments; c, Innenschicht des äusseren Integuments; 
d, Aussenschicht des inneren Integuments; e, die innerste Schicht 
des inneren Integuments; f, Nucellus (150/i- 
Wormia Burbidgei. Schnitt durch eine reife Samenschale; Sa
menmantel nicht gezeichnet; b, Aussenschicht des äusseren 
Integuments; c, die innere, nun sehr verdickte und verholzte 
Schicht des äusseren Integuments; d, die nun vertrocknete

Fig. 1. 
Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.



172

Aussenschnitt des inneren Integuments; e, die innerste, gerb- 
stoflhaltige Schicht des Inneninteguments; /, Nucellus und Endo
sperm (160/i).

Fig. 6. Wormia Burbidgei. Samen, a, unreifer Samen mit nicht vollent
wickeltem Samenmantel; b, mit wohlentwickeltem Samenman
tel (7i).

Fig. 7. Wormia Burbidgei. Schematischer Schnitt durch reifen Samen;
a, Samenmantel; b, die äusserste Schicht der Samenschale; 
c, die verholzte Zwischenschicht der Samenschale; e, die innerste, 
gerbstofl'haltige Schicht der Samenschale; m, Micropyle (15/i)-

Fig. 8, Dillenia indica. Querschnitt durch einen Fruchtknotenraum mit 
verzweigten Placenten.

Fig. 9. Dillenia indica. Samenanlage; a, die rudimentäre Samenmantel
anlage.

Fig. 10. Dillenia indica. Querschnitt durch reife Samenschale; b, die 
äusserste Schicht des äusseren Integuments; c, die innere ver
holzte Schicht des äusseren Integuments; d, die vertrocknete 
Aussenschicht des inneren Integuments; e, die innerste, gerh- 
stoffführende Schicht des inneren Integuments; f, Nucellus und 
Endosperm (150/i)-

Fig. 11. Dillenia indica. Samen, a, unreifer mit nicht vollentwickelter 
Haarhekleidung; b, reifer Samen mit Haaren (2/i)-

Fig. 12. Dillenia indica. Schematischer Schnitt durch reifen Samen;
b, die äusserste zu Haaren auswachsende Schicht der Samen
schale; c, die verholzte Zwischenschicht der Samenschale; e. die 
innerste, gerbstoffführende Schicht der Samenschale.

Fig. 13. Dillenia relusa. Schnitt durch Fruchtwand mit schleimsezer- 
nierenden Haaren (h) und mit schleimführenden Höhlungen (Z), 
in dem Inneren auch mit schleimsezernierenden Haaren beklei
det («70.

Fig 14. Dillenia relusa. Der Basalteil einer Samenanlage mit schleim
sezernierenden Haaren, von der rudimentären Samenmantelanlage 
auswachsend (so/i).

Fig. 15. Dillenia retusa. Scheinfrucht a mit postfloral stark anwach
senden Kelchblättern; b, dieselbe durchgeschnitten (a/3).

Fig. 16. Wormia Burbidgei. a, Knospenstadium; b, frühes Postflorations- 
stadium (2/3).

Fig. 17. Wormia Burbidgei. Aufgesprungene Frucht (2/3).
Fig. 18. Wormia Burbidgei. Zweig mit Blüte und aufgesprungener Frucht.
Fig. 19. Wormia triquetra. Querschnitt durch Fruchtknotenraum. Sa

menanlage mit Samenmantelanlagen (a) (15/H-
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ÜBER SEKTORIAL GETEILTE SPROSSE BEI FAGUS 
SILVATICA l. ASPLENIFOLIA lodd. UND IHRE 

ENTWICKELUNG.
VOX

HENBIK HESSELMAN.

Fctgus silvatica L. 1. asplenifolia Lodd. ist bekanntlich eine in 
Gärten und Parkanlagen nicht seltene Form der Buche. Sie zeich
net sich durch eine ziemlich grosse Variation der Blattform aus, 
was ihr auch den Namen 1. heterophylla Loud, verschafft hat. An 
denselben Jahressprossen kommen nämlich verschiedene Blattfor
men vor, teils solche, die tief und regelmässig eingeschnitten sind 
und eine wohlentwickelte Blattspreite haben, teils auch solche, bei 
welchen die assimilierende Blattfläche auf zwei schmale Streifen 
beiderseits von dem Blattnerv reduziert ist. Die letztgenannte 
Blattform findet man teils und zuweilen an der Basis der Jahres
sprosse, teils und hauptsächlich an ihren Spitzen, während die 
breitflächigen Blätter dem basalen und mittleren Teil der Jahres
sprosse angehören. Zwischen den beiden Blattformen giebt es an 
einem und demselben Jahressprosse verschiedene Übergänge (siehe 
im übrigen die mitgeteilten Figuren). Bei den mehr beschatteten 
Zweigen überwiegen die tief eingeschnittenen, aber breitflächigen

1 Ascherson und Graebner (Bd 4, S. 487—438) führen 1. asplenifolia Lodd und 
1. heterophylla Lodd als zwei verschiedene, durch Übergänge verbundene Formen 
an, während Schneider (1906, S. 153—154) asplenifolia als übergehend in f. hetero- 
phylla bezeichnet.
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Blätter in Zahl, während die schmalen, linealischen die äusseren, 
stärker beleuchteten Sprosse hauptsächlich auszeichnen.

Diese laciniate Buche ist seit lange bekannt wegen ihrer Neigung, 
in die ganzblättrige Form zurückzuschlagen und breitflächige, mehr 
oder minder schwach gezähnte Blätter zu bilden. Dies wurde schon 
von Loudon (1854, S. 1951—-52) bemerkt, der über diese Form, von 
ihm Fagus siluatica *heterophylla genannt schreibt: »this variety, 
which may be designated as more curious than beautiful, is very 
apt to return to the normal form.» Dasselbe haben Alexander 
Braun (1851, S. 335) und Wigand (citiert nach Cramer 1907, S. 233) 
erwähnt oder beschrieben, und de Vries (l906, S. Ill) sagt über 
die schlitzblättrige Buche, dass sie oft nur teilweise zurückschlägt 
und dabei die verschiedenen Formen der zerschlitzten, farnähn
lichen, eichenblattartigen und noch anders gestalteten Blätter an 
den Zweigen derselben Äste entwickelt. Bei den fünf, von mir 
näher beobachteten Exemplaren dieser Form der Buche (im bota
nischen Garten Bergiilund und auf Experimentalfältet bei Stock
holm, im botanischen Garten in Visby und im Brunnenpark bei 
Ronneby, an letzterer Stelle zwrei, besonders schöne Bäume) zeigen 
besonders die oberen Zweige der Krone grosse Neigung zurück
zuschlagen, so dass hier ganzblättrige Zweige zuweilen an Zahl 
und Stärke die schlitzblättrigen überwiegen; besonders ist dies 
der Fall bei den zwei schönen Bäumen im Brunnenpark bei 
Ronneby- Die gewöhnliche Blattform der Buche kommt jedoch 
nicht zur Ausbildung, immer sind die Blätter deutlich und oft 
scharf gezähnt.

DIE ASPLENIFOLIA-BUCHEN BEI RONNEBY.

Während meines Aufenthaltes bei dem Gesundbrunnen Ronneby 
Ende Juni und Anfang Juli 1909 hatte ich Gelegenheit, mehrere in
teressante Beobachtungen zu machen über die Art und Weise, in 
welcher die ganzblättrigen Zv'eige bei der asplenifolia-Buche ent
stehen. Mitte Oktober desselben Jahres wurden mehrere, ganz 
oder teilweise zurückgeschlagene Zweige eingesammelt, abgebildet 
und näher untersucht, worauf sie in einem Eiskeller der Hambur- 
gerbraurei in Stockholm zum Überwintern untergebracht wmrden. 
Mitte März 1910 wurden diese im Gewächshaus des botanischen 
Instituts der Universität Stockholm getrieben, wobei mehrere wohl
entwickelte, aber kleine Blätter hervorbrachen. In dieser Weise
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konnte ich die Entwickelung der Zweige in zwei, auf einander 
folgenden Jahren beobachten.
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Foto Vert.
Fig. 1. Fagus silvatica 1. asplenifolia im Brunnenpark bei Ronneby.

Ehe ich auf eine nähere Darlegung meiner Beobachtungen eingehe, 
möchte ich einige Bemerkungen über die asplenifolia-Buchen bei
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Ronneby vorausschicken. Auf einem Rasen unweit des Brunnen
pavillons stehen zwei schöne Exemplare dieser Varietät, von wel
chen die eine ungefähr 7 m hoch ist, die andere etwas niedriger. 
Die Kronen sind besonders dicht, die Zweige gehen horizontal aus; 
der allgemeine Habitus der Bäume geht aus Fig. 1. hervor. Die 
Bäume sind nunmehr 40 Jahre alt. Sie wurden bei der Anlegung 
des Parkes als Stecklinge aus dem botanischen Garten bei Kopen
hagen eingeführt und auf gewöhnliche, normale Buchenpflanzen 
gepfropft. Am dem einen Baume sieht man noch deutlich den 
Pfropfwulst. Im Frühling 1909 blühten die Buchenwälder in der 
Umgebung von Ronneby ausserordentlich reich, im Sommer und 
im Herbst waren die Bäume mit Früchten ganz beladen. Über
haupt gehörte das Jahr 1909 zu den reichsten Buchensamenjahren, 
die man in Schweden seit lange gehabt hat (vergl. G. Schotte 
1910, S. 85). An den aspIenifolia-Buchen waren jedoch keine Früchte 
zu beobachten, weder an den geschlitztblättrigen, noch an den 
ganzblättrigen Zweigen. Die Varietät hat also eine geringere Fer
tilität als die Hauptform, was mit früheren Beobachtungen überein- 
stimmt. Ratzeburg (1859, S. 270—71), der das Vorkommen einer 
wilden asplenifolia-Buche in einem Walde in Lippe-Detmold er
wähnt, teilt mit, dass dieser Baum seltener als seine ganzblättrigen 
Nachbaren Früchte brachte, obwohl sie nicht steril war. In den 
fruchtreichen Jahren 1857 und 1859 hatte der Baum keine Früchte 
angesetzt. Die geringe Fertilität (Sterilität?) der asplenifolia-Buchen 
bei Ronneby verursacht, dass noch manche Fragen über die Ent
stehung der ganzblättrigen Sprosse unbeantwortet bleiben müssen. 
Die Varietät wird wohl auch meistens durch Pfropfen vermehrt, 
wenigstens ist das der Fall bei allen den von mir beobachteten 
Exemplaren. Samenpflanzen von asplenifolia-Buchen sind jedoch 
bekannt, was weiter unten näher erörtert wird.

Bei den asplenifolia-Buchen bei Ronneby kommen ganzblättrige 
Zweige in allen Teilen der Krone vor. Im basalen Teil der Krone 
sind sie spärlicher, in einer Höhe von 2 bis 3 m sitzen sie reich
lich eingesprengt zwischen den geschlitztblättrigen Zweigen, und 
im oberen Teil der Krone bilden sie die Hauptmasse des Laub
werkes. x(Siehe Fig. 2.)

Svensk Botanisk Tidskrift 1011. 12
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BEOBACHTUNGEN ÜBER DIE ENTSTEHUNG DER GANZ- 
BLÄTTRIGEN ZWEIGE.

Bei einem flüchtigen Betrachten der völlig entwickelten, ganz
blättrigen Zweige bekommt man den Eindruck, als wären sie durch 
eine totale Knospenvariation entstanden, indem eine ganze Knospe 
ihren Charakter verändert hätte. Sprosse, die hauptsächlich ge
schlitztblättrig sind, können nämlich einen ganzblättrigen Seiten
zweig haben (Fig. 3), oder sie tragen am Ende ein grosses, kräfti
ges, mehrmals verzweigtes Sprosssystem mit ganzen Blättern. Unter
sucht man dagegen junge, ganz neulich entstandene, in ihrer er
sten Entwickelung stehende ganzblättrige Sprosse, so findet man, 
dass das Zurückschlagen nicht so einfach vor sich geht, wenig
stens nicht immer. Die Knospenvariation scheint im der Regel par
tiell zu sein, umfasst nur einen kleineren oder grösseren Teil der 
Knospe. Die Folge davon ist, dass nur ein Teil des aus einem 
Vegetationspunkt entwickelten Sprosses ganze Blätter trägt, während 
der übrige Teil asplenifolia-blätterig ist. Die zwei verschiedenen 
Komponenten, die zusammen den Spross aufbauen, lassen sich von 
einander durch die Anordnung der Blätter klar begrenzen.

Der einfachste Fall ist in Fig. 4 wiedergegeben. Auf der linken 
Seite des mit x bezeichneten Zweiges stehen zwei breitflächige 
Blätter, die in ihrer Form den Blättern der normalen Buche sehr 
nahe stehen, auf der anderen, rechten Seite findet man zwei 
asplenifolia-Blätter. Der Zweig ist also eine Chimäre nach der 
WiNKLERSchen Terminologie (1907, S. 568) und zwar eine Sektorial- 
chimäre, die durch eine Fläche, winkelrecht zur Horizontalebene 
des Sprosses, in zwei verschiedene Hälften geteilt worden ist. 
Ähnliche Chimären trifft man hie und da in der Krone der aspleni- 
/o/ia-Buchen bei Ronneby an. Beim Untersuchen ihrer Knospen 
habe ich stets gefunden, dass die, welche in den Winkeln der ganzen 
Blätter sitzen, ganzblättrig sind, geschlitztblättrig dagegen die Knospen 
in den Winkeln der asplenifolia-Blätter. Auf der einen Seite eines 
solchen Chimärensprosses entwickeln sich also ganzblättrige, auf 
der anderen geschlitztblättrige Sprosse. Die Spitzenknospe einer 
solchen Chimäre — die Sprosse der Buche sind gewöhnlich mono- 
podial, obwohl sie auch sympodial sein können (siehe O. G. Pe
tersen 1906, S. 125) — entwickelt sich gewöhnlich zu einer sek- 
torial geteilten Chimäre.
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Foto H. Hesselman und T. Lagerberg*
Fig. 3. Zweig von Fagus silvatica 1. asplcnifolia. Rechts ein ganzblättriger Spross.



Fig. 4. Sprosssystem von Fagus silvatica 1. asplenifolia. Hei x ein sektorial 
geteilter Chimärenspross. 1/9.
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Fagus silv. 1. asplenifolia unterscheidet sich in Bezug auf die 
innere Anatomie von der Hauptform. Der Holzteil ist bei ein
jährigen Sprossen schwächer entwickelt, die Gefässe weniger zahl
reich, überhaupt ist der Spross zarter gebaut. Ein Querschnitt

Foto H. Hesselman und T. Lagerberg.

Fig. 6. Sprosssystem von Fagus silvatica 1. asplenifolia, von asplenifolia- 
blättrigen und ganzblättrigen Sprossen aufgebaut. Siehe Näheres im Text,

eines Chimärensprosses zeigt dieselbe Verschiedenheit zwischen 
den zwei Formen. Auf der asplenifolia-Seite ist das Holz 
schwächer entwickelt, die Gefässe weniger zahlreich als an der 
ganzblättrigen Seite. Die Chimärennatur zeigt sich also auch in
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der inneren Anatomie. Nur eine feinere cytologische Unter
suchung kann uns über das Zustandekommen dieses eigentüm
lichen Baues nähere Auskunft geben. Da mein im Sommer 1909 
eingesammeltes Material sich nicht dazu eignet, werde ich später 
auf diese Frage eingehen. Ich begnüge mich hier zu konstatieren,

Foto H. Hessei.man und T. Lagerberg.

Fig. 6. Sprosssystem von Fagus silvatica 1. asplenifolia. Bei x ein sektorial 
geteilter Chimärenspross.

dass die Ungleichseitigkeit des Sprosses nicht blos eine äussere 
ist. Man kann also von ganzblättrigem und von asplenifolia-blätt
rigem Gewebe sprechen, welche Gewebe sich nicht nur in bezug auf 
die von ihnen gebildeten Blätter, sondern auch im inneren Bau un
terscheiden. Wenn ich im folgenden von der Verbreitung der ver-
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schiedenen Gewebe im Sprosse spreche, bin ich jedoch dabei haupt
sächlich von der Stellung und Anordnung der Blätter ausgegangen.

Figur 5 stellt einen weiter entwickelten, sektorial geteilten Spross 
dar. Der mit X bezeichnete Zweig hat an der linken Seite ganz
blättrige, an der rechten geschlitztblättrige Seitensprosse. Der Zweig 
ist jedoch nicht in seiner ganzen Länge sektorial. Der oberste, 
links stehende ist asplenifolia-blätterig, der nächst oberste linke 
Spross dagegen sektorial geteilt. Die ganzblättrige Gewebepartie 
ist während der Entwickelung des Sprosses von dem asplenifolia- 
blätterigen übergipfelt worden, so dass die Spitzenknospe rein as- 
plenifolia-blätterig, eine Seitenknospe dagegen von beiden Gewebe
partien gemeinsam aufgebaut worden ist. Diese Seitenknospe hat 
sich dann zu einem sektorialen Spross entwickelt. Auch bei diesem 
Spross hat die asplenifolia-blättrige Gewebepartie eine Tendenz, die 
ganzblättrige zu übergipfeln. Die zwei obersten, links stehenden 
Blätter sind nämlich längs des Mittelnervs sektorial geteilt und 
zwar so, dass die distalen Blatteile dem asplenifolia-Typus, die 
proximalen dem ganzblättrigen Typus angehören.1 Die Spitzen
knospe dieses Seitensprosses ist jedoch noch sektorial und besitzt 
Blattanlagen von dem ganzblättrigen Typus auf der linken, von 
dem asplenifolia-Typus auf der rechten Seite des Sprosses.

Wie man sich die erste Anlage eines solchen Zweigsystemes 
denken kann, zeigt die Figur 6, wo der mit X bezeichnete Spross 
sektorial geteilt ist. Die linke Seite ist hier asplenifolia-blätterig, 
die rechte ganzblätterig, das oberste rechts stehende Blatt jedoch 
sektorial geteilt und zwar so, dass der distale Teil dem asplenifolia- 
Typus, der proximale dem ganzblättrigen angehört. Die Knospen 
aul der linken Seite dieses Sprosses sind alle asplenifolia-blätterig, 
von den Knospen auf der rechten Seite ist die erste ganzblätterig, 
die zweite sektorial (asplenifolia- und ganzblätterig) und die dritte 
rein asplenifolia-blätteng. Die ganzblätterige Gewebepartie, die noch 
an der Ausbildung des dritten, rechts stehenden Blattes teilnimmt, 
wird also allmählich von der asp/ezn/b/ia-blätterigen übergipfelt. 
W ürden die Knospen dieses Zweiges sich entwickelt haben, so 
würde ein Sprosssystem ähnlich dem in der Fig. 5 zur Ausbildung 
gekommen sein.

1 In Analogie mit dem Gebrauche in der Zoologie nenne ich die Hälfte der 
Blattspreite bei einem dorsiventralen Sprosse, die gegen die Spitze gerichtet ist, 
distal, die andere proximal. Morphologisch gehört der distale Teil des Blattes zur 
ventralen Seite des Sprosses, die proximale zur dorsalen.
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Wie bei den in den Figuren abgebildeten Zweigen die aspleni- 
/b/ia-blättrige Gewebepartie die ganzblättrige allmählich übergipfelt, 
so kommen auch Fälle vor, wo die ganzblättrige Gewebepartie 
nur einen sehr kleinen, wenn auch streng begrenzten Teil des 
Sprosses bildet. Einen solchen Fall stellt die Fig. 7 dar. Die

Fig. 7. Chimärenspross von Fagus silvatica 1. asplenifolia. Die zwei ersten, rechts 
stehenden Blätter sind Chimärenblätter, deren distale Blatteile dem asplenifolia- 

Typus, proximale dem ganzblättrigen Typus angehören. Beinahe 'j.r

zwei ersten, rechts stehenden Blätter des Sprosses sind sektorial 
geteilt und zwar so, dass ihre distalen Teile dem asplenifolia-Typus, 
die proximalen dem ganzblätterigen Typus angehören. Hier umfasst 
also die ganzblätterige Gewebepartie nur den dorsalen Teil der 
rechten Seite des Sprosses und wird ausserdem von dem aspleni- 
folia-Gewebe bald übergipfelt.
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Bei den bisher beschriebenen Chimärenzweigen liegt das aspleni- 
folia-Gewebe auf der einen, das ganzblättrige Gewebe auf der an
deren Seite, die Verteilung der zwei Gewebe kann jedoch eine 
andere sein. Zuerst möchte ich auf den in der Fig. 8 abge
bildeten Spross hinweisen. Der Spross ist zweijährig. Auf dem 
1908 entwickelten Sprossteil sitzen zwei Kurzsprosse mit ganzen

\ \ '

Fig. 8. Zweijähriger Chimärenspross von Fagus silvatica 1. asplenifolia, gesam- 
melt im Juni 1909. Der vorjährige Sprossteil hat rechts ganzblätterige Kurz
sprosse, links asplenifolia blätterige Der diesjährige .lahresspross ist rechts völlig 

ganzblätterig, links ganzblätterig und asplenifolia-blätterig. Beinahe 1/i.

Blättern auf der rechten Seite, auf der linken dagegen zwei solche 
mit asplenifolia-Bl&ttern. Der 1909 entwickelte Jahresspross hat 
zwei Blätter des ganzblättrigen Typus auf der rechten Seite. Das 
ganzblättrige Gewebe erstreckt sich jedoch auf der ventralen Seite 
des Sprosses so weit, dass es am Aufbau der links stehenden Blätter 
teilnimmt. Diese sind nämlich sektorial geteilt und zwar so, dass 
die distalen Blatthälften von dem ganzblättrigen Gewebe aufgebaut 
sind, aber nur in Bezug auf ihre basalen Teile. Bemerkenswert
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ist, dass das mittlere (zweite) Blatt am deutlichsten die Einwirkung 
des ganzblättrigen Gewebes zeigt.

Fig. 9 A stellt einen Chimärenzweig dar, wo die Teilungsfläche 
zwischen dem asplenifolia-Gewebe und dem ganzblättrigen Gewebe 
beinahe in der Ebene des dorsiventralen Sprosses liegt. Die rechts 
stehenden Blätter sind sektorial geteilt, die distalen Blatthälften

Fig. 9. Chimärensprosse von Fagus silvatica 1. asplenifolia. A. Ein Spross, ge
sammelt im Oktober 1909. Oberseite des Sprosses rein asplenifolia-blättrig, Unter
seite rechts völlig ganzblätterig, links teilweise ganzblätterig. B. Derselbe Spross 
im Frühling 1910. a. ein Spross, der aus der Knospe a Fig. d hervorgegangen 
ist. Der Spross ist ein Chimärenspross, durch dieselbe Teilungsfläche geteilt wie 

das Stützblatt der Knospe a b. ein Spross, hervorgegangen aus der 
Knospe b. Fig. A. Der Spross ist rein asplenifolia hUMerig. Va

gehören dem ganzblättrigen, die proximalen dem asplenifolia-Typus 
an. Das links stehende Blatt ist ähnlich gebaut, das ganzblättrige 
Gewebe zeigt sich jedoch nur im Basalteil der distalen Blatthälfte. 
Das Blatt an der Spitzenknospe war beim Einsammeln des Zweiges 
schon abgefallen. Im Frühling 1910 entwickelten sich die Knospen 
a und b (Siehe Fig. 9 ß). Die Knospe a entwickelte sich zu einem 
sektorialen Spross, ganz in derselben Weise geteilt wie ihr Stütz
blatt. Die distale Seite des Sprosses hatte nämlich Blätter von
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dem ganzblättrigen Typus, die proximale Seite solche vom aspleni- 
folia-Typus. Die Verteilung der verschiedenen Gewebe in dem 
Sprosse war also dieselbe wie in dem Stützblatte. Die Knospe b 
entwickelte sich dagegen zu einem Spross mit ausschliesslich 
asplenifolia-Blättern. An dem Aufbau dieses Stützblattes hatte auch 
das ganzblättrige Gewebe nur einen geringen Anteil genommen.

Foto H. Hessel man und T. Lagerberg. 

Fig. 10. Chimärenspross von Fagus 
silvatica I. asplenifolia. Oberseite des 
Sprosses rein asplenifolia-blätterig, Un

terseite teilweise ganzblätterig. */..

Foto H. Hessei.man und T. Lagerberg. 

Fig. 11. Chimärenspross von Fagus sil
vatica 1. asplenifolia. Unterseite des Spros
ses rein asplenifolia-blätterig, Oberseite 

teilweise ganzblätterig. %•

Die Figuren 10 und 11 stellen zwei Fälle dar, wo die Chimä
renblätter durch ihren Bau die Lage des ganzblättrigen Gewebes 
angeben, obwohl sie nur zu einem sehr geringen Teil von diesem 
Gewebe aufgebaut worden sind. Nur im Basalteil der chimären 
Blattspreiten spürt man das ganzblättrige Gewebe, bei dem einen 
Zweige aber gehört dieser Basalteil der Blätter der Unterseite des

Leider waren die anderen Blätter beim Einsammeln der Zweige (Okt. 1909) 
schon abgefallen.
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Sprosses, bei dem anderen der Oberseite an, in dieser \\ eise 
die verschiedene Lage des ganzblätterigen Gewebes bei den ver-

Verschiedene Chimärenblätter beiFig- 12.

schiedenen Sprossen andeutend. Die Seitenknospen in den Win
keln der Chimärenblätter waren rein asplenifolia- 
blätterig.

Bei den bisher beschriebenen Fällen zeigten 
zwei oder mehrere Blätter desselben Sprosses, dass 
das ganzblätterige Gewebe am Aufbau des Sprosses 
teilnahm. Oft kommt es jedoch vor, dass nur ein 
Blatt die Anwesenheit des ganzblätterigen Gewe
bes angieht. In diesem Falle sind die Blätter 
immer sektorial geteilt, und zwar oft so, dass nur 
der basale Teil der einen Blattseite vom ganz
blätterigen Gewebe aufgebaut ist. In der Fig. 12 
ündet man einige solche Blätter abgebildet. In
teressant ist ferner das doppelseitige Chimärenblatt 
in Fig. 13. Hier gehört die Mitte des Blattes dem 
asplenifoliu-Typus, die basalen Blaltscheiben dem 
ganzblätterigen Typus an. Bemerkenswert ist auch 
das Blatt in Fig. 14. Hier tritt das ganzblätterige
Gewebe im oberen Teil des Blattes zu Tage, was Fi8 13„. Doppelseiti-

ges Chimarenblatt
sehr selten zu sein scheint, nur ein solches Blatt j)ej Fagus silvatica

habe ich gefunden. L
Fig. 14. Chimären
blatt bei Fagus sil- 
ixtlica 1, asplenifoliu,

13 14
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VERHALTEN DER GANZBLÄTTERIGEN SPROSSE.

In Bezug auf die Blattform stellen die ganzblätterigen Sprosse 
verschiedene Typen dar, obwohl die Blattform bei demselben

Foto H. Hesselmax und T Lagerberg

Fig. lö. Ganzblätteriges Sprosssystem von Fagus silvatica 1. asplemfolia. 
Die Blätter am Rande gezähnt.

Spross völlig konstant ist. In den Figuren 15 und 16 sind zwei, 
etwas verschiedene Typen abgebildet. Diese zwei Zweige sind 
einem und demselben Baume entnommen, die Blattform in Fig. 
15 ist gewöhnlicher als die in Fig. 16, welche einem mehr be
schatteten Teil der Krone angehörte. Die normale Blattform der
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Buche kommt nie oder nur sehr selten zur Ausbildung, in der 
Regel ist der Blattrand mehr oder minder tief gezähnt.

Bei den ganzblätterigen Zweigen treten nie asplenifolia-blätterige 
Sprosse auf, sie verhalten sich völlig konstant, wachsen kräftig 
weiter, ihre Sprosse werden dicker als die asplenifolia-blätterigen

*

__ «

c§Ü5. ___________________________________________________________________________________________________________

Foto H. Hesselman und T. Lagerberg. 

Fig. 16. Ganzblätteriges Sprosssystem von Fagus silvalica 1. asplenifolia. Die
Blätter scharf gezähnt.

und scheinen auch das Vermögen zu haben, die asplenifolia-blätte
rigen zu unterdrücken. 1

1 ln den Wäldern kommen dann und wann Buchen vor, deren Blätter scharf 
gezähnt sind; aus der Provinz Blekinge, wo das Städtchen Ronneby gelegen ist, 
liegen Zweige solcher Bäume im Herbarium des Reichsmuseums vor.
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VERGLEICH MIT ANDEREN, BEKANNTEN KNOSPEN
VARIATIONEN.

Im allgemeinen sind die Knospenvariationen, die man bei zahl
reichen, in Parkanlagen und Gärten kultivierten Baumvarietäten 
häufig beobachtet, sehr wenig studiert. Die meisten Mitteilungen 
hierüber findet man in der gärtnerischen Litteratur, die Beschrei
bungen aber sind gewöhnlich so mangelhaft, dass sie keine wissen
schaftliche Verwertung finden können. Die einzigen, in dieser 
Hinsicht gut gekannten Bäume sind einige als Pfropfhybriden an
erkannte Pflanzen, nämlich Cytisus Adami und der berühmte Mes- 
pilus von Bronvaux. Die erste von diesen ist durch Beijerincks 

(1901, 1908) Untersuchungen besonders gut bekannt und bietet in 
mancher Hinsicht eine auffallende Ähnlichkeit mit Fagus silvatica
1. asplenifolia. Ehe ich auf einen Vergleich zwischen diesen zwei 
Pflanzen eingehe, möchte ich zuerst etwas über die Entstehung von 
Fagus silvatica 1. asplenifolia mitteilen.

Nach Ascherson und Graerner (1911) kommen in Mitteleuropa 
sowohl Fagus silvatica 1. asplenifolia als Fagus 1. heterophylla wild 
vor, beide sind jedoch sehr selten, und durch Übergänge mit ein
ander verbunden. Von wildwachsenden asplenifolia-Buchen mag in 
erster Linie der von Ratzeburg (1859, S. 270—271) beschriebene 
Baum in Lippe-Detmold erwähnt werden. Die aus Buchein dieses 
Baumes hervorgegangenen Pflanzen gehörten sämtlich der Varietät 
asplenifolia an. In der Umgebung von Paris ist nach E. Faivre 
(Citat bei De Vries 1901, S. 136) eine asplenifolia-Buche gefunden 
worden, und Schröter berichtet in grösster Kürze über einen Fund 
von Fagus silvatica L. lusus heterophylla Loud, sublusus incisa 
Willd. bei Ragaz in der Schweiz. Möglicherweise stammt die in 
den Gärten und Parkanlagen kultivierte asplenifolia-Buche von sol
chen spontan entstandenen Individuen her, die durch Samen1 oder 
meistenteils durch Pfropfen vermehrt werden. Diese Annahme 
stimmt auch mit einer Angabe der bekannten Gärtnerfirma Simon 
fréres bei Metz (siehe Wiedenmann 1903, S. LV), nach welcher die 
geschlitztblättrigen Buchen von spontan in den Gartenanlagen auf
tretenden Varietäten herstammen. Nach Masters (1891 S. 42) sollen 
sie jedoch nebst anderen laciniaten Formen durch Knospenvaria- 1

1 Strasburger (1891, S. 21) erwähnt, dass er aus Samen einer asplenifolia-Buche 
gegen 10 Prozent geschlitztblättriger Keimlinge erhalten hat,
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tionen entstehen. Laciniate Knospenvariationen bei der Buche 
scheinen jedoch äusserst selten zu sein, kommen aber doch vor. 
Göppert (1876, S. 124) erwähnt nämlich eine Buche, welche zwischen 
Zweigen mit gewöhnlichen ganzrandigen Blättern einen Zweig mit 
laciniaten besass. Es ist also möglich, dass es bezüglich der Ent
stehung zwei verschiedene asplenifolia-Buchen in den Gärten giebt. 
Ob beide oder nur die eine Form die grosse Neigung zum Zurück
schlagen besitzt, ist nun wohl unmöglich zu entscheiden, da die 
Stammesgeschichte der einzelnen Bäume noch völlig im Dunkeln 
liegt, und da wohl nicht alle asplenifolia-Buchen Zurückschlagen. 
Für die Erklärung der eigentümlichen Vorgänge bei dem Zurück
schlagen wäre es jedoch von einem gewissen Interesse, diese Frage 
bestimmt beantworten zu können.

Angaben, eine hybride Natur der asplenifolia-Buche andeutend, 
habe ich in der Litteratur nicht linden können. Ein solches Ent
stehen dürfte auch sehr unwahrscheinlich sein.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zu dem Vergleich zwischen 
Cytisus Adami und Fagus silvatica 1. asplenifolia zurück. Aus Bei- 
jerinck’s Untersuchungen geht deutlich hervor, dass die partielle 
Knospenvariation die Regel und die totale eine Ausnahme ist. Das 
Auftreten eines Laburnum- oder eines piirpureus-7.weiges an Cy
tisus Adami ist mit der Ausbildung eines Laburnum- oder purpureus- 
Ge-webes verbunden. Dieses Gewebe bildet einen grösseren oder 
kleineren Teil eines Adami-Zweiges, der einen oder mehrere pur- 
purem- oder Laburnum-Sprosse trägt. Durch die Behaarung der 
Epidermis oder durch andere Merkmale lässt sich das abweichende 
Gewebe von dem Adami-Gewebe deutlich unterscheiden. Die Grenz
linien zwischen zwei verschiedenen Geweben sind von dem mor
phologischen Aufbau des Sprosses unabhängig. Sowohl im vege
tativen Spross als in den Inflorescenzen folgen die Grenzlinien weder 
den Parastichen, noch den Orthostichen, sondern zeigen einen un
regelmässigen Verlauf. Wo ein Blatt auf der Grenzlinie zwischen 
zwei verschiedenen Geweben inseriert ist, ist es auch in zwei Teile 
geteilt. Es entsteht ein Chimärenblatt, von Acfa/m'-gewebe und von 
purpureus- oder Laburnum-Gewebe aufgebaut.

Wenn man die Verbreitung des ganzblättrigen Gewebes bei einem 
Chimärenspross von Fagus silvatica 1. asplenifolia aus der Stellung 
der ganzen und der Chimären-Blätter beurteilt, erhält man ganz 
dieselben Resultate, wie sie Beijerinck bei seinen Untersuchungen 
über Cytisus Adami erhalten hat. Die verschiedenen Gewebe lassen

Suensk Botanisk Tidskrift 1011. 23
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sich deutlich von einander abgrenzen, die Grenzen folgen jedoch 
nicht streng den durch den morphologischen Aufbau der Sprosse 
gegebenen Linien, sondern gehen mehr unregelmässig. Wenn meh
rere ganze Blätter oder Chimärenblätter auf einem Spross Vorkom
men, so zeigen sie immer durch ihre Stellung, dass sie einem und 
demselben ganzblättrigen Gewebe angehören. Bei Fagus silvatica 
1 asplenifolia kommt es zuweilen vor, dass ein Gewebe von dem 
anderen Gewebe übergipfelt wird. Ganz dasselbe hat Beijerinck 

bei Cytisus Adami nachgewiesen. Ähnliche Erscheinungen weisen 
auch die von Winkler (1909) experimentell hergestellten Pfropf
hybriden auf.

Nach den neuesten Untersuchungen ist bekanntlich Cytisus Adami 
als eine Pfropfhybride anerkannt worden. Sie ist eine Periklinal- 
chimäre, die nach den Untersuchungen von Buder (1910, S. 188) 
aussen aus C. purpureus, innen aus C. Laburnum besteht. Ist nun 
die grosse Ähnlichkeit zwischen F. 1. asplenifolia und C. Adami nur 
eine äusserliche, oder beruht sie auf einen übereinstimmenden Bau? 
Mit anderen Worten, ist Fagus asplenifolia eine Periklinalchimäre, 
die normal aus zwei verschiedenen Geweben besteht, einem asple- 
m'/o/ia-blättrigen und einem ganzblättrigen, von welchen das ganz
blättrige allein Sprosse zuweilen bildet? Oder ist die Entstehung von 
ganzblättrigen Zweigen, Chimärenzweigen und Chimärenblättern als 
eine eigentümliche vegetative Mutation oder vegetative Hybriden
spaltung anzusehen? Die erstere Annahme halte ich jetzt für die 
wahrscheinlichste. Da die farnblättrige Buche seltener blüht, so 
dass man nur schwer die Abkömmlinge der verschiedenblättrigen 
Zweige studieren kann,1 so muss man versuchen, die Frage ohne 
dieses Hilfsmittel zu lösen. Möglicherweise wird eine feinere cy- 
tologische Untersuchung Klarheit bringen können. Geeignetes Ma
terial habe ich schon eingesammelt und werde noch mehr einsam
meln. Hoffentlich werde ich über die Resultate einer solchen Un
tersuchung ein andermal berichten können.

Wenn ich jetzt geneigt bin, die F. 1. asplenifolia als eine Chimäre

1 Beissner (1898, S. 37) sagt folgendes über Fagus 1. asplenifolia: »die farnblätte
rige Rothbuche Fagus silvatica 1. asplenifolia ist eine auffallende reizende Erschei
nung, als Uebergang zur normalen Pflanze haben wir die Blattform grandidentata 
und als feinste langgezogene die Form comptoniifolia, alle drei Formen kommen 
nicht selten auf demselben Baume vor, wie dann auch Sämlinge von asplenifolia 
alle drei Formen aufweisen.» Leider sind diese Angaben so unvollständig, dass sie 
keine wissenschaftliche Verwertung erlauben.



195

zu betrachten, so will ich sie jedoch nicht als eine Pfropfhybride 
auffassen. Bekanntlich giebt es Periklinarchimären, die sich durch 
Samen fortpflanzen, wie z. B. die von Baur (1909 a, S. 330) unter
suchten Varietates albomarginatce von Pelargonium zonale; eine weiss
randblättrige Form von Melandrium album, die sich als Periklinar- 
chimäre erwies, hat Baur (1910, S. 81) neulich durch Knospen
mutation erhalten. Schliesslich waren die Knospenmutanten, die 
Johannsen bei Phaseolus vulgaris (1908, S. l) beschrieben hat, Sek- 
torialchimären.

Obschon die Untersuchungen bisher keine rationelle Erklärung 
für die eigentümlichen Erscheinungen bei Fagus silvatica 1. aspleni- 
folia ergeben haben, dürften doch die gemachten Beobachtungen 
zeigen, dass die Knospenvariationen ein eingehenderes Studium ver
dienen. Im Lichte der neuen Entdeckungen über Pfropfhybriden 
und Chimären bieten sie ein noch grösseres Interesse als vorher dar.

*

Zum Schlüsse möchte ich meinem Freunde, Dr. phil. Torsten 
Lagerberg, meinen besten Dank aussprechen. Teils hat er mir 
bei dem Herstellen der photographischen Aufnahmen geholfen, teils 
hat er einige von den Zeichnungen angefertigt.

LITTERATUR.

Ascherson, P. und A. Graebner. 1911. Synopsis der mitteleuropäischen 
Flora. Lief. 72. Band IV.

Baur, Erwin. 1909 a. Das Wesen und die Erblichkeitsverhältnisse der 
»Varietates albomarginatae Hort.» von Pelargonium zonale. Zeitschr. 
f. indukt. Abstammungs- und Vererbungslehre. Band 1. H. 4. Berlin. 

—. 1909 b. Pfropfbastarde, Periklinalchimären und Hyperchimären.
Ber. d. deutsch, bot. Ges. Band 27.

—. 1910. Untersuchungen über die Vererbung von Chromatophoren
merkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilegia. Zeitschr. 
Abst. u. Vererbungslehre. Bd 4.

BeijerinCK, M. W. 1901. Ueber die Entstehung von Knospen und Knospen
varianten bei Cytisus Adami. Botan. Zeitung. Abt. II. Jahrg. 59. 
Nr. 8.

— —. 1908. Beobachtungen über die Entstehung von Cytisus purpureus 
aus Cytisus Adami. Ber. d. deutsch, bot. Gesellsch. Band 26.



196

Beissner, L. 1898. Durch Knospenvariation enstandene Pflanzen. Sitz- 
ber. der niederrh. Gesellsch. f. Nat. u. Heilkunde. Hälfte 1. Bonn. 

Braun, Alex. 1851. Betracht, über die Erscheinung der Verjüngung in 
der Natur. Leipzig.

Buder, Joh. 1910. Studien an Laburnum Adami. Ber. d. deutsch, bot. 
Gesellsch. Band 28.

Cramer, P. J. S. 1907. Kritische Übersicht der bekannten Fälle von 
Knospenvariation. Naturk. Verhand. v. d. Hollandsche Maatsch. d. 
Wet. Derde Verz. Deel VI, Derde Stuk. Haarlem.

Göppert. 1876. Über Pflanzenmetamorphosen. Jahresb. der schles. Ges.
für vaterl. Kultur. Band 54. Breslau.

Johannsen, W. 1908. Ueber Knospenmutation bei Phaseolus. Zeitschr.
für irid. Abst. und Vererbungslehre. Band I. Berlin.

Loudon. 1854. Arboretum et Fruticetum britannicum. Vol. III. Lon
don.

Masters, M. 1891. Bud-Variations or sports. The Gardeners Chro
nicle. 1891, Th. 1. London.

Petersen, O. G. 1906. Forstbotaniske Undersogelser. Kjöbenhavn. 
Batzeburg, J. F. C. 1859. Die Standortsgewächse und Unkräuter Deutsch

lands und der Schweiz. Berlin.
Schneider. 1906. Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde. Band I. 

Jena.
Schotte, G. 1910. Skogsträdens frösättning hösten 1909. (Die Samen

ernte der Waldbäume von Schweden im Herbst 19097 Meddelanden 
från Statens Skogsförsöksanstalt. H. 7. 1910. (Mitteil. d. forstl. Ver
suchsanstalt Schwedens. H. 7. 1910.)

Schröter, C. 1901. Fortschritte der Schweizerischen Floristik im Jahr 
1900. Ber. d. Schweiz, botan. Gesellschaft. Heft. XI. Bern. 

Strasburger, Eduard. 1891. Das Protoplasma und die Reizbarkeit. Rede 
zum Antritt des Rektorats. Jena.

v. Wiedenmann, A. 1893. Über geschlitzblättrige Blattformen. Verein f.
vaterl. Naturkunde in Württemberg. Sitzb. Band 49.

Winckler, Hans. 1907. Über Pfropfbastarde und pflanzliche Chimären. 
Ber. deutsch, bot. Gesellsch. Band 25.

— —. 1909. Weitere Mitteilungen über Pfropfbastarde. Zeitschr. f. Bo
tanik. Bd 1. H. 5.

De Vries. 1901. Die Mutationstheorie I u. II.
— —. 1906. Arien und Varietäten und ihre Entstehung durch Mutation,

übersetzt von Klebahn.



Svensk Botanisk Tidskrift, i9 i i. Bd 5, h. 1—2.

NÅGRA IAKTTAGELSER ÖFVER FÖREKOMSTEN AF 
PÅRLHÅR HOS TROPISKA VÄXTER.

AF

I. HOLMGREN.

Pärlhår beskrifvas för första gången i den botaniska litteraturen 
af Meyen år 1837 i en afhandling »Ueber die Secretionsorgane 
der Pflanzen». Han karakteriserar dem såsom »einzellige oder 
vielzellige Haargebilde, welche auf den Zweigen und Blättern ver
schiedener Gewächse Vorkommen, und in Form von kleinen glas
hellen Perlen auftreten». Denna definition på pärlhår torde dock 
ej kunna anses tillfyllestgörande. Som bekant utgöres »mjölet» 
hos chenopodiaceer och andra växter också af kulformiga hårbild
ningar, som kunna variera rätt mycket till sin morfologiska karak
tär och ibland ha ett utseende, som mycket väl stämmer öfverens 
med Me yens beskrifning på pärlhåren, om man undantar egen
skapen af glasklarhet. Denna kan dock saknas äfven hos verkliga 
pärlhår, t. ex. hos vissa acanthaceer.

Pärlhårens förnämsta kännetecken torde vara deras egenskap att 
innehålla fet olja. De blåsliknande håren hos clienopodiaceerna 
m. fl. innehålla endast vatten och hafva på grund däraf tolkats 
som ett slags vattenreservoarer. I fig. 1 har jag afbildat ett dylikt 
hår hos en i Stockholms Högskolas växthus odlad Crepis Dioscori- 
dis L. Denna art har skotten och de outvecklade bladen öfver- 
sållade med små kulor, som till det yttre äro mycket lika pärlhår. 
Som figuren visar, äro de epidermisbildningar med ett skaft, be
stående af en enkel cellrad på 3—5 celler och en blåsformigt ut
spänd toppcell, som icke innehåller någon olja utan endast är vat-



198

Fig. 1. Crepis Dioscoridis I,. 
Mjölhår. Leitz ok. 3, obj. 6.

tenförande. Trots deras yttre likhet med pärlhåren böra de därför 
föras till samma kategori som clienopodiaceernas hår.

Pärlhårens habitus är för öfrigt mycket karakteristisk, så att 
någon fara att förväxla dem med andra hårbildningar egentligen

icke föreligger, åtminstone då man ser 
dem lefvande. De uppträda på unga, ännu 
växande organ, särskildt blad och blad
skaft. I allmänhet äro de af rätt förgäng
lig natur; merendels vissna de och falla 
ihop långt förr än de blad och skott, på 
hvilka de sitta. Till det yttre kunna de 
likna små klara daggpärlor, eller ha de, 
om de äro mindre, rätt stor likhet med 
insektsägg. Till storleken variera de i 
allmänhet mellan 1/i och 2 millimeter, men 
uppgifter finnas, att pärlhåren hos vissa 
Ampelopsis-arter kunna bli af ett hirskorns 

eller till och med elt risgryns storlek. I allmänhet sitta de glest 
och utan bestämda mellanrum, stundom helt enstaka som hos 
Carica Papaya, där man i regeln finner blott 4 å 5 på hvarje blad. 
Hos många arter, t. ex. Ampelideer, Carica, Boehmeria biloba, upp
träda pärlhåren endast på bladskaften och de gröfre nerverna samt 
på yngre stamdelar. I vissa fall ha de ej den vanliga klotrunda 
formen; hos Ampelopsis-arter med mycket stora pärlhår äro de af- 
långa, stundom till och med krökta i toppen. Pärlhåren äro alltid 
mycket kortskaftade; äfven under en tämligen stark lup förefalla 
de skenbart att vara alldeles oskaftade. Karakteristiskt för pärl
håren är också, all de sitla ytterst lösligt förenade med sitt under
lag, så att de vid minsta beröring falla af, hvarvid skaftcellerna 
antingen kvarlämnas eller medföras. Till sin anatomiska byggnad 
och sitt morfologiska värde kunna pärlhåren hos de olika växterna 
vara mycket olika, som i det följande skall visas.

Pärlhår äro ingalunda några allmänna företeelser inom växt
riket, tvärtom är deras förekomst begränsad till ett fåtal familjer; 
alla arter, hos hvilka de konstaterats, äro utomeuropeiska — med 
undantag af den sydeuropeiska Vida varia — och de flesta tro
piska. Meyen (5) har beskrifvit dem hos Begonia platanifolia och 
B. vitifolia, Cecropia palmata och C. peltata, Pourouma guyanensis 
(M oraceae), Piper spurium, Bauhinia anatomica och Urtica macrosta- 
chys. På 1860-talet uppmärksammade Hofmeister (3) deras före-
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koinst hos Vitis- ocli Ampelopsis-arter. Af dessa hafva pärlhåren 
hos Ampelopsis quinquefolia sedermera noggrant undersökts at 
d’Arbacmont (l). Senare har de Bary upptäckt liknande bild
ningar hos Cissus velutina, Pleroma macrantlia (Melastomataceae) 
och Urtica macrophylla. O. Penzig (?) konstaterar 1892 ytterligare 
några pärlhårsförekomster, nämligen hos piperaceerna Artantlie 
elongata, Enkea glaucescens och Piper nigrum samt vidare hos Be
gonia reticulata och Urtica penduliflora; dessutom har han närmare 
studerat pärlhåren hos ett antal Vitis-, Ampelopsis- och Cissus-arter. 
M. Raciborski fann dem hos ampelideen Leea hirsuta och stercu- 
liaceen Pterospermum javanicum samt på slingrande Gnetum-arter. 
1906 påpekar R. Sernander (ll) pärlhårens förekomst hos Mallotus 
japonicus (Euphorbiaceae) och hos Vicia varia.

På uppmaning af prof. G. Lagerheim har jag undersökt pärl
hårens förekomst och anatomi hos ett antal tropiska arter odlade 
i Stockholms Högskolas växthus. Därvid har det visat sig, att 
pärlhår förekomma inom trenne växtfamiljer, där de icke förut 
varit bekanta, nämligen

Malvaceae: Släktet Abelmoschus, där deras förekomst rent af 
torde kunna betraktas som en släktkaraktär;

Acanthaceae: Eranthemum nervosum (Vahl) R. Br. och Phay- 
lopsis parviflora Willd., hos hvilka pärlhåren i flera afseenden al
vika från förut kända typer;

Caricaceae: Carica Papaya L.
Hos familjer, där pärlhår förut äro kända, har deras förekomst 

ytterligare konstaterats hos Medinilla magnifica Lindl. (Melastomata
ceae), Boehmeria biloba Wedd. (Urticaceae), Cissus tetragona Harv. och 
C. gongyloides (Burch.) Planch. (Ampelidaceae), Piper reticulatum L. 
(Piperaceae).

Till prof. G. Lagerheim begagnar jag här tillfället att uttala mitt 
tack för de råd och upplysningar, han lämnat mig vid utförandet 
af denna lilla undersökning.

*

Piperaceae. Pärlhåren ha sin enklaste form hos piperaceerna, 
inom livilken familj de tyckas förekomma rätt ymnigt. Meyen 
ansåg troligt, att de förekomma på alla arter af släktet Piper; 
dessutom äro de funna hos släktena Artanthe och Enkea. I 
likhet med förhållandet hos en del arter af andra familjer är
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fleras förekomst icke konstant. Pärlhåren tyckas nämligen uppträda 
endast under vissa betingelser — måhända spelar därvid markens 
och luftens fuktighetsgrad en viss roll —, stundom ganska rikligt, 
hvarvid de sitta strödda på bladskaften och bladens undersida, mera 
sparsamt på öfversidan. Till storleken äro de omkring 1 milli
meter i genomskärning. Pärlhåret är hos piperaceerna encelligt

och bildadt af en enda epidermiscell (fig. 2). 
Det tyckes uppkomma, enligt Nestler (6), 

därigenom att trycket i epidermiscellen steg
ras ofantligt, så att dess yttervägg spännes 
ut som en såpbubbla. Som unga stå de i 
direkt förbindelse med modercellen, men 
som fullt utvecklade afgränsa de sig enligt 
Meyen från modercellen genom en tvärvägg, 
hvilken hindrar cellinnehållet att rinna ut, 
när håret brytes af. Cellinnehållet utgöres 
af finkornig, vattenrik plasma, i hvilken 
synas en mängd större eller mindre, starkt 

Fig. 2. Artanthe cordifolia ljusbrytande droppar af fet olja- Som bekant
Miq. (Piperaceae). Parihår förekomma oljeceller rikligt i piperacébladen, 
från bladskaftets epidermis. J ° t x >

Efter Nestler, x 325. och Nestler, som noggrant har undersökt 
pärlhåren af Artanthe cordifolia Miq., har 

troll sig finna, alt dessa hår bruka utbildas just öfver de ställen, 
där oljeceller finnas i näst understa epidermisskiktet. Något när
mare samband mellan oljecellen och pärlhåret har emellertid icke 
kunnat utrönas.

Denna enkla byggnad på pärlhåret är egen för piperaceerna och 
återfinnes icke bland de andra pärlhårsägande familjerna. Alla 
följande ha flercelliga pärlor, som antingen kunna vara rena epi- 
dermisbildningar eller emergenser.

Malvaceae. Af pärlhårsbildande malvaceer har jag närmare un
dersökt Abelmoschus esculentus (L.) K. Sch., A. Manihot Medik. och 
A. ferox. Alla fem i Högskolans växthus förekommande Abelmo- 
sc/ms-arter A. pungens Wall. och A. Vriesianus Hassk. utom de 
nämnda — äro försedda med pärlhår, och det förefaller, som om 
pärlhårens förekomst här skulle vara en släktkaraktär. Hos det 
närstående släktet Hibiscus saknas de. Den systematiska skillnaden 
mellan dessa bägge släkten är den, att fodret hos Abelmoschus är 
affallande, hos Hibiscus kvarsittande efter blomningen. Genom 
pärlhårens förekomst skulle man mycket tidigt, ibland redan på
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groddplantstadiet och under alla omständigheter långt innan blom
ningen, kunna skilja de båda släktena åt.

Hos Abelmoschus esculentus uppträda pärlhåren redan på grodd
plantans hjärtblad, hvilkas undersida blir öfversållad af de genom
skinliga pärlorna, som hålla omkring 1 millimeter i genomskär
ning. Äfven på bladens öfversida förekomma de, ehuru mera spar
samt. Till sitt uppträdande tyckas de icke vara bundna vid några 
speciella delar af bladytan, utan sitta såväl på bladparenkymet 
som på bladnerverna; också på bladskaften uppträda de rätt all
mänt. Hos Abelmoschus Manihot visa de sig först på de unga ört

er b
Fig. 3. a Abelmoschus esculentus. Ungt pärlhår från blad. b A. ferox. Utvuxet 

pärlhår. Leitz ok. 3, obj. 6.

bladen och likna för öfrigt till förekomst och utseende de före
gående; på bladens öfversida torde de likväl endast undantagsvis 
anträffas hos denna art. Särskildt intensiv är pärlbildningen un
der växtens blomningstid, då pärlorna sitta hopade som klara kri
staller på yngre stamdelar, på bladskaften och ända upp på foder
bladens ryggsidor. Hos Abelmoschus ferox finnas de också talrikt 
på öfver- och undersidan af bladen samt på stiplerna. Icke heller 
bos denna art uppträda de på hjärtbladen, utan komma först på 
de utväxande örtbladen.

Till sin anatomiska karaktär äro pärlhåren hos de undersökta 
Abelmoschus-arterna hvarandra nästan alldeles lika. De äro trichomer, 
alltså rena epidermisbildningar och sitta fästade vid underlaget me
delst ett mycket kort och skört skaft, så bräckligt, att de vid minsta 
beröring falla af. Det förhållandet att de sitta så löst, gör det sär-
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deles svårt att undersöka dem på tvärsnitt genom lefvande blad 
och förminskar också utsikten att behålla dem kvar på materialet 
under inbäddningsproceduren. Själfva pärlan (fig. 3 a och b) är 
något oregelbundet kulformig och består af ett ej alltför stort an
tal — hos Abelmoschus esculentus 7—15, hos A. ferox i allmänhet 
något flera — stora, tunnväggiga celler. Håret utvecklar sig från 
en enda epidermiscell. Denna delar sig vid pärlhårsbildningen 
först genom en tangential vägg. Den öfversta af de sålunda upp
komna cellerna delar sig ytterligare två eller tre gånger tangentialt 
och bildar därigenom det korta skaftet, hvars öfversta cell fortsät
ter delningarna i andra plan och därigenom uppbygger kulan. 
När håret affaller, kvarsitta understundom en eller två skaftceller, 
men ofta sker bristningen mellan epidermiscellen och den understa 
skaftcellen, så att märkena efter håren bli hart när omöjliga att 
upptäcka. De stora cellerna, som uppbygga kulan, äro fyllda af 
plasma och cellsaft, i hvilken senare större och mindre droppar 
äro inlagrade. Dessa äro starkt ljusbrytande, olösliga i kloral- 
hydrat, men lösliga i eter, färgas röda af Sudan III och svärtas af 
osmiumsyra, hvilket allt visar deras natur af fet olja. Några äm
nen såsom stärkelse eller socker, hvilka båda ha anträffats i ampeli- 
deernas pärlhår (Penzig 7) tyckas icke finnas här. Åtminstone 
gåfvo prof med Fehlings lösning intet utslag för någon reducerande 
sockerart.

Pärlhåren hos Abelmoschus-arterna öfverensstämma närmast med 
dem hos begoniaceerna. Penzig beskrifver dessa såsom tricbomer 
med korta, spröda skaft och med en cellkula, uppbyggd af 8—16 
stora parenkymatiska celler. Den enda skillnaden mellan begonia- 
ceernas pärlhår och malvaceernas synes vara formen för oljans 
upplagring. Hos begoniaceerna förekommer i hvarje cell endast 
en stor oljedroppe, under det att Abelmoschus-arterna i hvarje cell 
ha en mängd små droppar.

Melastomataceae. Pärlhåren hos melastomataceen Medinilla magni
fied Lindl. visa sig, som fig. 4 a anger, föga skilda från malvaceernas, 
åtminstone då man under mikroskopet betraktar en löstagen pärla. 
Cellantalet är endast något större och cellernas storlek relativt 
mindre än hos föregående. Pärlhåren hos denna växt uppträda 
på de unga, brunaktiga, ännu växande bladen, nästan uteslutande 
på deras öfversida, samt på de yngsta internodierna; talrikast äro 
de att finna vid bladskifvans bas. Allteftersom bladen utveckla
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deles på de fullt utvecklade bladen.

Liksom hos Abelmoschus-arterna ha vi här att göra med epider- 
mala bildningar, men A/e</ün7/a-pärI hårens utvecklingshistoria är nå
got annorlunda. Hårbildningen begynner här med att epidermis 
på bladets öfversida sänker sig och bildar en grop i den underlig
gande vattenväfnaden. De epidermisceller, som bilda botten i den 
lilla fördjupningen, börja dela sig och ge upphof till ett cellkom- 
plex, som bildar en kägelformig upphöjning på botten af fördjup
ningen (lig. 4 b). Ur detta cellkomplex utvecklar sig så småningom 
pärlhåret. Samtidigt med epidermiscellerna inträda också cellerna
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Fig. 4. Medinilla magnified, a färdigbildadt pärlhår, b anlag. Leitz ok. 3, obj. ti.

i det närmast underliggande lagret af vattenväfnaden i delning och 
ordna sig till cellrader, som strålformigt löpa från gropens botten 
inåt vattenväfnaden. Dessa celler i lagret under epidermis Lyckas 
emellertid icke deltaga i hårets uppbyggande. Det färdigbildade 
pärlhåret öfverensstämmer hvad cellinnehållet beträffar helt och 
hållet med Abelmoschus-arternas- Huruvida Medinilla magnificas 
pärlhår likna dem hos Pleroma macrantha, den af de Bary upp
märksammade pärlhårsbärande melastomataceen, har jag icke kunnat 
afgöra, då de Bary ej lämnar någon beskrifning af deras mikro
skopiska byggnad.

Urticaceae. Af något mera komplicerad byggnad än de nu be- 
skrifna äro pärlhåren, som förekomma inom familjen Urticaceae. 
Den enda af mig undersökta urticaceen, Boehmeria biloba Wedd., 
hade pärlhår af en half millimeters storlek, sittande enstaka på blad-
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skaften och de grö fre nerverna på bladens undersida. Till skillnad 
från de föregående ha vi här att göra med emergenser, sålunda 
bildningar, hvari såväl epidermisceller som underliggande cellager 
deltaga. Håjen hos denna art ha icke den typiska klotrunda for
men, utan äro mera aflånga (fig. 5). En epidermis af mycket små, 
tafvelformiga celler innesluter en central massa af stora celler, 

hvilka innehålla en eller ett fåtal stora oljedrop
par. Penzigs (7) beskrifning af pärlhåren hos 
Urtica penduliflora stämmer öfverens med hvad 
jag funnit hos Boehmeria, så när som på hårets 
form, hvilken hos Urtica är mera klotrund. I 
toppen på cellkulan hos U. penduliflora fann 
Penzig ofta ett vanligt långsträckt hår. Klyf- 
öppningar saknas konstant i urticacéhårets epi
dermis.

Aaanthaceae. Till urticacétypen låta acantha- 
ceernas pärlhår närmast ansluta sig. Deras före
komst inom denna familj synes hittills ha varit 
obekant, hvilket möjligen kan förklaras af deras 
afvikande yttre utseende. Så som de förekomma 
på de två af mig undersökta arterna Eranthemum 
nervosum (Vahl) R. Br. och Phaylopsis parviflora 

Willd. ha de icke de vanliga pärlhårens kristallklara färg och 
ej heller deras storlek. De ha i stället en viss likhet med mjöl
hår och mäta endast V4 millimeter eller mindre i genomskär
ning. På båda arterna sitta pärlhåren tätt gyttrade på bladens un
dersida; hos Eranthemum kunna de ibland förekomma äfven på 
öfversidan. Särskildt hos Phaylopsis äro de förvillande lika ägg af 
bladlöss. De vissna mycket fort, i synnerhet hos Phaylopsis, och 
lämna då efter sig en liten mörk prick, bildad af de hopfallna cell
väggarna. Liksom hos föregående familj äro dessa pärlhår emer
genser. De äga ett tämligen stadigt skaft och ett hufvud, bestående 
af en inre cellmassa, utanpå klädd af en epidermis (fig. 6 och 7). 
Närmaste orsaken till hårets uppkomst är en liflig celldelning, som 
inträder i svampparenkymets yttre lager samtidigt med liknande 
företeelse i det öfverliggande epidermislagret. Därigenom bildas en 
liten vårta, som alltmer förstoras genom fortsatt celldelning i den 
kambiumliknande basaldelen; cellerna, särskildt i vårtans nedre 
del, komma därigenom att ligga i rader. Då håret affaller, sker 
bristningen på gränsen mellan hufvudet och skaftet, så att det

Fig. 5. Boehmeria 
biloba. Klubblikt 
pärlhår å bladnerv. 
Leitz ok. 18, obj. .'i.
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senare kvarstår. De stora cellerna i hårets liufvud innehålla fel 
olja i stor mängd. Hos Eranthemum nervosum är oljan vanligen, 
såsoin synes af lig. 6 a, upplagrad i form af en väldig droppe i

Fig. 0. Pärlhår af Eranthemum nervosum, a löstaget (utväxten upptill t. v. är ej 
skaft), b snitt genom fastsittande pärlhår. Leitz ok. 18, obj. 8.

hvarje cell, hos Phaylopsis parviflora (fig. 7 a) äro alla cellerna i 
cellkulan fullproppade med smärre oljedroppar.

Caricaceae. Hos Carica Papaya L. förekommo pärlhåren mycket 
sparsamt och voro att finna på bladskaften och de yngre interno- 
dierna, understundom på hladens hufvudnerver. På bladparenky- 
met utbildas de aldrig, i motsats till förhållandet hos malvaceerna 
och acanthaceerna. De äro omkring 1 mm. stora och af en ganska 
säregen typ. Cellerna, som uppbygga håret, ha icke den vanliga

b
Fig. 7. Phaylopsis parviflora. a löstaget pärlhår (oljedropparna tecknade endast 

i tvenne celler), b tvärsnitt genom blad med pärlhår. Leitz ok 18, obj. 3.
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till toppen, där de äro ansvällda. Oljan före- 
ringa mängd som små droppar i de ansvällda

ig. 8. Pärlhår af Carica Pa
paya. Leitz ok. 18, obj. 3.

mer radiära formen utan äro utdragna, klubblika (fig. 8). De börja 
med ett smalt parti vid hårets ansatspunkt och sträcka sig genom 
hela hårets längi 
kommer i ganska

delarna af cellerna. Pärlhåret hos Ca
rica är också en emergens, fastän man 
här icke kan skilja på något egentligt 
epidermisskikt och en central cellmassa.

Ampetidaceae. Sin högsta grad af ut
veckling nå pärlhåren hos familjen Am- 
pelidaceae, både hvad storlek och bygg
nad beträffar. Det är inom denna grupp, 
de understundom lära kunna nå storle
ken af ett risgryn. Med så stora dimen
sioner bruka de förlora sin runda form 
och bli långsträckta. På de ampelideer, 
som jag haft tillfälle att iakttaga, näm
ligen Cissus gonggloides (Burch.) Planch., 
Cissus tetragona Harv. o. a., hade pärl
håren emellertid sin runda form. Hos 

Cissus tetragona kunde de likväl bli ända till 2 mm. stora (fig. 9).
I sin förekomst äro pärlhåren hos denna familj strängt bundna till 
de gröna stamdelarna, bladskaf
ten och de kraftigaste bladner
verna. Pärlhåren äro äfven här 
emergenser, klädda af en små- 
cellig epidermis, som innesluter 
en inre väfnad af större celler 
(fig. 10). Håren tyckas regelbun
det anläggas under en klyföpp- 
ning, som följer med emergensen, 
då den växer ut, och blir sittande 
i pärlans öfversta del. Klyföpp- 
ningen är alltid vidöppen, troli
gen på grund af den starka spän
ning, hvari öfverhuden befin
ner sig. Spänningen kan ibland vara så stor, att klyföppningens 
halfvor bli något ryckta isär. I dess slutceller finner man stärkelse
korn och kloroplaster liksom i vanliga klyföppningsceller. Såväl i 
epidermiscellerna som företrädesvis i de inre cellerna finnas olje-

Fig. 9. Cissus tetragona. Pärlhår från blad
skaft, löstaget. Leitz ok. 3, obj. 3.
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droppar af växlande storlek. I centralcellerna finnes också socker. 
d’Arbaumont (l) och Penzig (7) beskrifva dessutom i de inre cel
lerna droppar, som äro svagare ljusbrytande än oljedropparna, men 
genom sin brytning dock skilja sig från den omgifvande plasman. 
Dessa droppar kunna antingen vara homogena eller innehålla ett 
antal små, starkt ljusbrytande korn, som visa liflig »Brownsk mo-

Fig. 10. Cissus Iclragona. Regenerering af pärlhår. Till vänster det affallna äldre 
hårets skaft. Leitz ok. 3, obj. 6.

lekylarrörelse.» Kornen fann Penzig visa stärkelsereaktion och 
dropparna, i hvilka de ligga, gåfvo sig med Millons reagens till
känna såsom proteinsubstans. Liknande har äfven jag iakttagit på 
mina objekt och anser det troligt, att »dropparna» utgöra degenere
rade kloroplaster med stärkelsekorn. Dessa torde ha funnits ut
bildade i de under epidermis liggande cellerna, innan dessa trädde 
i delning, och sedan vid celldelningens inträde ha transporterats 
upp i pärlhåret.

J. Kreuz (4) har utförligt skildrat pärlhårets utvecklingshistoria 
hos Ampelopsis hederacea Mch. Enligt honom inträder en delning 
af cellerna under ett klyföppningsanlag; därigenom höjes epider
mis och tvingas till celldelning. De förstnämnda cellerna bilda så 
småningom ett kambium, liggande i jämnhöjd med den af del
ningen orörda epidermisytan, och utfylla håret med sina delnings- 
produkter. Under tiden utbildar sig djupare ned ett nytt förvng- 
ringsskikt, ett typiskt phellogen, som under pärlhåret alstrar en 
lenticell, hvilken vid hårets affallande träder i funktion. På de am- 
pelideer, jag iakttagit, kan man också tydligt se lenticellbildningen, 
dock brukar lenticellen icke alltid träda i funktion omedelbart efter 
hårets affallande. Icke heller tyckes det alltid vara fallet att håret 
anlägges under en klyföppning, åtminstone icke hos Cissus tetra-



208

gona. Pärlhåren hos denna art sakna ofta klyföppningen; hårets 
basaldel med dess kambium bibehåller en tid efter pärlans affal- 
lande sin embryonala natur — detsamma är äfven förhållandet hos 
de öfriga ampelideerna — och kan understundom regenerera håret 
{se (ig. 10).

*

Frågan om pärlhårens betydelse för de växter, som äga dem, 
har dryftats af så godt som alla författare på området, utan att 
frågan egentligen kan sägas ha blifvit löst. Meyen framställde dem 
som sekretionsorgan, men som sådana kunna de svårligen tydas, 
eftersom de icke innehålla något sekret. Sättet för deras uppträ
dande för dock osökt tanken åt det hållet. De stora kärnor, som 
förekomma i pärlanlagen hos Eranthemum, tala också snarare för 
än emot saken. Men några salter tyckas icke kunna påvisas i 
pärlhåren, åtminstone icke i nämnvärd mängd. Pärlorna hos Cissus 
tetragonci, som genom sin storlek utgjorde det bästa materialet för 
en undersökning i detta hänseende, har jag behandlat med konc. 
svafvelsyra för att, sedan denna förstört de organiska delarna, få 
möjligen befintliga salter att kristallisera, dock utan resultat. Icke 
heller har jag lyckats påvisa kristaller genom att låta saften af 
krossade pärlhår torka in på ett objektglas.

A. Tomaschek (l3), som undersökt Ampelopsis hederctcea, fram
lägger 1879 en annan uppfattning af pärlhårens betydelse hos denna 
växt. De uppträda hos denna art på starkt beskuggade partier af 
växten, och nämnde författare anser dem vara ett skydd för kloro
fyllet, som i den svaga belysningen alltför hastigt skulle förstöras. 
Pärlhåren skulle motverka detta genom att hämma syretillförseln 
och på samma gång motverka bildandet af organiska syror. Detta 
skulle åstadkommas därigenom, att emergensen sluter klyföppningens 
andhåla. En något långsökt teori och absolut ohållbar, då den en
dast skulle gälla nämnda art.

Penzig (?) förklarar sig 1892 alldeles öfvertygad om att alla växter 
med pärlhår äro myrmekofila och producera pärlorna till föda åt 
myror. Det enda, som i någon mån gör honom tveksam, är att 
han aldrig sett något, som bevisar teorien. Tvärtom tycktes de 
myror, som han ville mata med pärlhår från Vitis och Begonia, 
omöjligen kunna sentera dem som njutningsmedel, utan undveko 
dem sorgfälligt. Men på grund af analogierna med den myrmeko
fila Cecropias pärlhår, som Schimper (10) beskrifvit, anser Penzig
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sin teori riktig. För beviset fordras blott, att man skall finna de 
rätta myrorna. Att pärlhåren hos Cecropia stå i myrmekofiliens 
tjänst, är ju otvifvelaktigt efter Schimpers undersökning, och samma 
tyckes vara förhållandet med sterculiaceen Pterospermum javanicum 
Jungh., som enligt Raciborski (8) bär pärlhåren samlade i egen
domliga, bägarformigt omvandlade stipler, där myror ständigt hålla 
till och förtära pärlhåren. Ett par sådana specialfall synas mig 
dock icke tillräckliga för att göra ett generellt omdöme om pärl- 
hårens uppgift. Icke ens om man faktiskt iakttagit, att myror 
eller andra insekter äta dem, kan man med visshet påstå, att de 
ha samma uppgift som de Müllerska kropparna hos Cecropia eller 
de Beltska hos Acacia sphaerocephala. Hårbildningar med ett så
dant näringsrikt innehåll som pärlhåren ha, måste enligt min tanke 
vara begärliga för insekter, som af en eller annan anledning råkat 
smaka på dem. Myrorna kunna alltså stjäla pärlhår utan att växten 
liar den ringaste nytta af deras besök i form af skydd mot blad- 
skärarmyror eller dylikt. På bladen af ett exemplar af Abelmoschus 
Manihot iakttog jag att en mängd småspindlar, som uppehöllo sig 
där, förstörde pärlhåren, troligen genom att förtära innehållet. Men 
den åsikten, att växten skulle producera pärlorna enkom för dessa 
små skadedjurs räkning, kan väl knappast hysas af andra än möj
ligen de små djuren själfva. Raciborski iakttog, att pärlhår i 
stora massor alstrades på de unga skotten af några lianartade 
Gnetum-arter, men kunde aldrig upptäcka några myror eller andra 
insekter som åto dem. Då han placerade en med pärlhår fullsatt 
Gnetum-kvist i en af myror bebodd Humholdtia laurifolia, visade 
sig myrorna i början oberörda, men sedan en myra råkat bita af 
ett pärlhår och smaka på innehållet, rensades kvisten på ett par 
minuter. Detta exempel visar ju, att myrbesöken hos pärlhårsfö- 
rande växter kunna vara af rent tillfällig karaktär.

Oaktadt pärlhåren till innehåll och utseende förete stora likheter, 
torde man likväl ha svårt att påstå, att de öfverallt skulle ha samma 
uppgift att fylla. Deras betydelse kan ju hos många arter vara 
rent fysiologisk, och deras uppträdande kan stå i samband med 
ämnesomsättningen, utan att de ha någon biologisk betydelse. Fråga 
är, om pärlhåren hos många arter kunna tillmätas någon högre 
rang eller ha någon mera specifik uppgift än många andra slag af 
trichomer och emergenser. Stundom tyckes deras bildning vara 
betingad af yttre omständigheter. Raciborski omtalar t. ex., att 
man förgäfves får leta efter pärlhår på Gnetum-arterna under en

Svensk Botanisk Tidskrift 1911. * ,
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torr dag, men att de efter regn, eller om man sätter ett skott i 
vatten, bildas i stora mängder. Något liknande liar också prof. 
Lagerheim iakttagit hos Carica Papaya, som tyckes kräfva riklig 
bevattning för att utveckla pärlhår. Skulle pärlhåren ha en biolo
gisk betydelse, torde denna emellertid icke kunna utletas på växt
husväxter, hvilka varit det material, som de flesta författarna an- 
vändt. Iakttagelser öfver växternas lefnadsförhållanden i deras re
spektive hemland torde härvidlag oundgängligen vara af nöden.

TILLÄGG.

Under det ofvanstående trycktes, har jag haft tillfälle att konstatera 
förekomsten af pärlhår hos ännu ett acanthacésläkte, Ruellia. Arten 
i fråga har under namn af R. brevifolia erhållits från Köpenhamns 
botaniska trädgård. Pärlhåren hos denna art förtjäna ett omnäm
nande, icke blott därför att de hittills varit okända, utan äfven där
för att de visat sig vara väsentligen olika de pärlhår, jag förut be- 
skrifvit hos acanthacésläktena Eranthenmm och Phaylopsis. De af- 
vika i fråga om både förekomst, storlek, färg och bildningssätt. 
Genom sin form afvika de dessutom från alla kända pärlhårstyper. 
De uppträda hufvudsakligen på de unga stamdelarna och bladskaften. 
I fråga om storleken variera de mycket, men tyckas alltid hålla sig 
mindre än pärlhåren hos Phaylopsis, d. v. s. mindre än 1/i mm.,

och äro sålunda de minsta af alla hittills 
undersökta pärlhår. Hos Ruellia brevifolia 
ha pärlhåren icke heller det matta, rnjöl- 
hårsliknande utseendet som hos Eranthe- 
mum och Phaylopsis, utan likna mera små 
klara glandler. Under mikroskopet visar sig 
ett dylikt hår bestå af ett fåtal rundade 
celler, hvilka, i olikhet mot förhållandet hos 
de båda förut beskrifna acanthaceerna, leda 
sitt ursprung endast från epidermis (fig. 11). 
Hårets celler kunna antingen vara förenade 
till en enkel cellrad, eller också bilda de en 

Fig. ii. Pärlhår hos Ruellia oregelbunden kropp, som kan ha växlande 
breinfolia. Leitz ok. 3, obj. 6. utseenc]e vi sakna således hos Ruellias 
pärlhår, trots deras litenhet, den annars så typiska kulformen, men 
då cellerna hos dessa hår alltid innehålla droppar af fet olja, som

o b) (
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synes i fig. 11, torde det ieke dess mindre vara otvifvelaktigt, att 
de höra till de äkta pärlhårens kategori.

EINIGE BEOBACHTUNGEN ÜBER DAS VORKOMMEN VON 
PERLHAAREN BEI TROPISCHEN PFLANZEN.

ZUSAMMENFASSUNG.

Die Perlhaare, zum ersten Mal von Meyen 1837 beschrieben, 
sind ein- oder mehrzellige Haargebilde, die auf den jungen Sprossen, 
besonders den Blättern, einiger hauptsächlich tropischen Pflanzen 
Vorkommen. In ihrer Gestalt gleichen sie kleinen glashellen Perlen 
und sind vor allem durch ihren Gehalt an fettem Oel charakteri
siert. Dadurch unterscheiden sie sich von den »Mehlhaaren» der 
Chenopodiazeen u. a., die undurchsichtig sind und nur Wasser ent
halten (Fig. l). Die Perlhaare variieren an Grösse zwischen weniger 
als y4 und 2 mm.; bei den Ampelideen, wo sie ihre grösste Vollen
dung erreichen, können sie die Grösse eines Hirsekorns oder eines 
Reiskorns bekommen, wobei sie oft ihre Kugelform verlieren und 
langgestreckt werden. Sie sitzen gewöhnlich unregelmässig zerstreut, 
in einigen Fällen kommen sie sehr spärlich vor, wie bei Carica 
Papaya, wo nur 4 oder 5 auf jedem Blatte zu finden waren. Her- 
vorzuheben ist noch ihre gemeinsame Eigenschaft, bei geringster 
Berührung abzufallen.

Die Perlhaare sind von verschiedenen Verfassern bei Arten fol
gender Familien beobachtet worden: Ampelidaceae (Ampelopsis, 
Cissus, Leea, Vitis), Begoniaceae (Begonia), Caesalpiniaceae (Bauhinia), 
Euphorbiaceae (Mallotus), Gnetaceae (Gnetum), Melastomataceae (Ple- 
roma), Moraceae (Cecropia, Pourouma), Papilionaceae (Vicia varia, 
die einzige Perlhaare-führende europäische Art (ll), Piperaceae (Ar- 
tanthe, Enkea, Piper), Sterculiaceae (Pterospermum) und Urticaceae 
(Urtica). Im Gewächshause des botanischen Instituts der Universität 
Stockholm hat Verf. das Auftreten der Perlhaare noch bei folgenden 
Familien konstatieren können: Malvaceae (Abelmosclms), Acantha- 
ceae (Eranthemum, Phaylopsis, Ruellia) und Caricaceae (Carica Pa
paya)- ausserdem von den früher erwähnten Familien bei Medinilla 
magnifica Lindl. (Melastomataceae), Boehmeria biloba Wedd. (Urti-
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caceae), Cissus tetragona Harv. und C- gongyloides (Burch.) Planch. 
(Arapelidaceae), Piper reticulatum L. (Piperaceae).

Piperaceae. Bei dieser Familie haben die Perlhaare ihre einfachste 
Form. Sie werden hier von einer einzigen Epidermiszelle gebildet, 
die zu einer etwa 1 mm. grossen, an eine Tauperle erinnernden 
Blase heranwächst (Fig. 2). Die Blase hat einen wässrigen Inhalt 
mit mehreren Tropfen fetten Oeles. Vollkommen ausgewachsen, 
grenzt sich die Blase durch eine Scheidewand von der Mutterzelle ab. 
Alle folgenden Familien haben mehrzellige Perlhaare, die entweder 
Trichome oder Emergenzen sein können.

Malvaceae. Bei der Gattung Abelmoschus (A. esculentus, Manihot, 
ferox, pungens, Vriesianus) sind die Perlhaare 1 richome, die auf 
einem kurzen wenigzeiligen Stiele sitzen (Fig. 3). Der Kopf besteht 
aus einigen grossen Zellen, die eine Menge kleiner 1 röpfchen ent
halten, welche durch ihre Reaktionen sich als fettes Oel erweisen. 
Sie sind in Chloralhydrat unlöslich, lösen sich aber in Äther, lassen 
sich mit Sudan III rotfärben und mit Osmiumsäure schwärzen. 
Die Haare stammen aus einer einzigen Epidermiszelle. Die Perl
haare scheinen eine für die Gattung Abelmoschus charakteristische 
Erscheinung zu sein; ihr Vorkommen dürfte hier von einem gewissen 
systematischen Wert sein als Unterschied von der Gattung Hibiscus. 
Bei A. esculentus zeigen sie sich schon auf der Keimpflanze.

Begoniaceae. Die Perlhaare der Gattung Begonia sind den Abel- 
moschus-Haaren sehr ähnlich; man findet hier in jeder Zelle nur 
einen grossen Oeltropfen.

Melastomataceae. Ihrer äusseren Gestalt nach gleichen auch die 
Perlhaare der Medinilla magnifica Lindl. sehr denjenigen der Abel- 
moschus-Arten (Fig. 4). Bei der Entwicklung des Perlhaares bildet 
sich aber bei dieser Art in der Epidermis des Blattes eine Vertiefung, 
in deren Grund mehrere Epidermiszellen in Teilung eintreten und 
so das Perlhaar aufbauen.

Urticaceae. Die Perlhaare sind hier Emergenzen. Bei Boehmeria 
biloba Wedd. sind sie keulenförmig, haben eine Epidermisschicht 
aus kleinen tafelförmigen Zellen und sind in ihrem Innern von 
grossen zellsaftreichen Zellen ausgefüllt, deren grosse Oeltropfen sich, 
wie Fig. 5 zeigt, durch die Epidermis erkennen lassen.

Acanthaceae. Innerhalb dieser Familie habe ich zwei unter sich 
sehr verschiedenen Typen von Perlhaaren gefunden, die beide in 
ihrem Aussehen von dem gewöhnlichen Perlhaaren-Typus recht 
viel abweichen.
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1. Bei Eranthemum nervosum (Vahl) R. Br. und Phaylopsis parviflora 
Willd. sind die Perlhaare Emergenzen- Sie sind sehr klein, etwa 
1/4 mm. im Durchmesser, ziemlich dicht zusammenstehend, haften 
fester am Blatte als die gewöhnlichen Perlhaare und entbehren der 
für derartige Gebilde sonst typischen glashellen Durchsichtigkeit. Sie 
enstehen als kleine Warzen auf der Blattunterseite (bei Eranthemum 
bisweilen auch auf der Oberseite) und bauen sich mittelst eines 
Kambiums auf (Fig. 6 h). Bei Eranthemum findet sich in jeder 
Zelle ein grosser Oeltropfen (selten mehrere), bei Phaylopsis deren 
zahlreiche kleinere (Fig. 7).

2. Die Perlhaare der Raellia brevifolia — unter diesem Namen 
aus dem botanischen Garten Kopenhagens erhalten •— messen we
niger als 1/i mm. im Durchmesser und sind somit die kleinsten 
aller bisher beschriebenen Perlhaare. Sie finden sich hauptsächlich 
auf den jüngsten Stengelteilen und den Blattstielen. Ihrem Ursprung 
nach sind sie reine Trichome, stammen aus einer einzigen Epi- 
dermiszelle und weichen auch durch ihre Durchsichtigkeit von den 
oben beschriebenen Acanthazeen-Haaren ab. Durch ihre Form 
vertreten sie einen ganz besonderen Typus: ihre Zellen sind bald 
einreihig zu einem keulenförmigen Körper, bald zu unregelmässigen 
Körpern verschiedener Form verbunden (Fig. ll).

Caricaceae. Die Perlhaare der Carica Papaya L. kommen ein
zeln auf den Blattstielen und den jungen Internodien vor. Die die 
Perle aufbauenden Zellen sind hier von eigentümlicher Gestalt 
(Fig. 8). Sehr lang und keulenförmig strecken sie sich von der Basis 
des Haares bis zum Scheitel. Das Oel ist ganz spärlich in den 
keulenförmigen Teilen der Zellen aufgespeichert. Obwohl diese 
Perlhaare Emergenzen sind, kann man hier keine Epidermisschicht 
von dem inneren Gewebe unterscheiden.

Ampetidaceae. Am meisten kompliziert sind die Perlhaare der Am
pelideen (Fig. 9, 10). Sie besitzen eine Epidermis aus kleinen Zellen, 
welche ein grosszeiliges inneres Gewebe umschliessen (Fig. 10). Am 
Scheitel des Haares findet sich bei den meisten Arten in der Epi
dermis eine Spaltöffnung, deren Schliesszellen Chloroplasten und 
Stärke enthalten. In den Zentralzellen kommt ausser Oel noch 
Zucker vor. Die von d’Arbaumont und Penzig in diesen Zellen 
beobachteten, proteinartige Stärkekörner enthaltenden Tropfen 
scheinen mir degenerierte Chloroplasten zu sein. Kreuz beobach
tete bei Ampelopsis hederacea Mch., dass sich unter dem Perlhaare 
eine Lenticelle auszubilden pflegt, was auch für die anderen Am
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pelideen gilt. Bei Cissus telragona Harv. habe ich jedoch gefunden, 
dass diese Lenticelle mitweilen auf sich warten lässt, indem die 
Haarbase, die hier, wie bei allen übrigen Ampelideen, nach dem 
Abfallen des Haares im embryonalen Zustand zurückbleibt, das 
Perlhaar regenerieren kann. Die Spaltöffnung am Scheitel kann 
bei Cissus tetragona oft fehlen.

Die Bedeutung der Perlhaare für die Pflanzen ist ein Problem, 
das alle Verfasser auf diesem Gebiete beschäftigt hat. Trotzdem 
dürften wir einer genügenden Lösung' dieses Problems noch ent
behren. Meyen hat die Perlhaare als Sekretionsorgane aufgefasst 
und nennt dieselben aus diesem Grunde »Perldrüsen». Beim ersten 
Ansehen scheinen sie auch solchen Gebilden ähnlich zu sein; als 
Drüsen kann man sie aber doch nicht betrachten, da sie keine für 
die Drüsen eigentümliche Secrete ausscheiden. Penzig hat eine andere 
Theorie aufgestellt, die bei mehreren Forschern Anklang gefunden 
hat. Seiner Meinung nach stehen alle Perlhaare im Dienste der 
Myrmecophilie und sollten den Schutzameisen als Futterkörperchen 
dienen. Ähnliches hat ja Schimper bei Cecropia gefunden, aber 
wie es sich in dieser Hinsicht mit den übrigen Perlhaare-führenden 
Pflanzen verhält, wissen wir noch nicht. Penzig hat selbst nichts 
beobachtet, was seine Theorie stützen kann. Ausserdem kann man 
sich sehr wohl denken, dass die Ameisen die Perlhaare ausnützen 
könnten, die ja vortreffliche Nährstoffe enthalten, ohne dass eine 
Myrmecophilie zu stände kommt. Baciborski, einer der wenigen, 
die die Perlhaare in der Natur beobachtet haben, fand dieselben in 
grosser Menge auf den Sprossen einiger lianartigen Gnetum-Arten, 
konnte aber niemals bemerken, dass Ameisen diese Pllanzen be
suchten. Als er einen mit Perlhaaren besetzten Gnetum-Zweig in 
einer von Ameisen bewohnten Humboldtia laurifolia steckte, zeigten 
sich dieselben anfangs davon ganz unberührt. Nachdem aber eine 
forschende Ameise eines der Köperchen abgerissen hatte, kamen 
viele Ameisen schnell herbei, und in wenigen Minuten war der 
Gnehim-Zweig der Perlhaare ganz beraubt. Dieses Beispiel zeigt, 
dass die Ameisenbesuche bei Perlhaare-führenden Pflanzen ganz 
zufällig sein können.

Die Bedeutung der Perlhaare kann ja bei vielen Arten rein phy
siologisch sein und ihr Auftreten mit dem Stoffwechsel Zusammen
hängen, ohne eine biologische Aufgabe zu haben. Möglicherweise
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haben sie auch in vielen Fällen keine mehr spezifische Bedeutung 
als andere Arten von Trichomen und Emergenzen. Ihr Entstehen 
scheint mitweilen von der vorhandenen Feuchtigkeit bedingt zu 
sein. An trockenen Tagen waren nach Raciborski an den Gnetum- 
Arten keine Perlhaare zu finden. Aber nach dem Regen, oder wenn 
ein Zweig in Wasser gesteckt wurde, entwickelten sie sich in grosser 
Menge. Auch Carica Papaya scheint im Gewächshause des hiesigen 
Instituts reichliche Bewässerung zu verlangen, um ihre Perlen zu 
erzeugen. Betreffs der biologischen Bedeutung der Perlhaare kann 
man unter allen Umständen keinen Erfolg durch Studien im Ge
wächshaus erreichen; um so etwas zu erforschen, muss man 
unbedingt die Pflanzen in ihrer Heimat und in ihrer natürlichen 
Umgebung studieren.

FIGURENEBKLÄRUNG.

Fig. 1. Crepis Dioscoridis. Ein »Mehlhaar». Leitz ok. 3, obj. 6.
* 2- A riant he cordifolia. Perlhaar von der Epidermis des Blattstieles.

Nach Nestler, x 325.

» 3. a Abelmoschus esculentus. Junges Perlhaar vom Blatte, b A.
ferox. Ausgewachsenes Perlhaar. Leitz ok. 3, obj. 6.

» 4. Medinilla magnified, a ausgewachsenes Perlhaar, b Anlage eines
solchen. Leitz ok. 3, obj. 6.

» 5. Boehmeria biloba. Keulenförmiges Perlhaar von einem Blattnerv.
Leitz ok. 18, obj. 3.

» 6. Eranthemum nervosum, a losgelöstes Perlhaar (der Auswuchs
oben links ist nicht der Stiel), b Schnitt durch ein an der 
Unterlage festsitzendes Haar. Leitz ok. 18, obj. 3.

» 7. Phaylopsis parviflora. a losgelöstes Perlhaar (die Oeltropfen nur
in zwei Zellen gezeichnet), b Querschnitt durch ein Perlhaarc- 
fiihrendes Blatt. Leitz ok 18, obj. 3.

» 8. Carica Papaya. Perlhaar. Leitz ok. 18, obj. 3.
» 9. Cissus tetragona. Ein Perlhaar vom Blattstiele losgenommen.
» 10. Cissus tetragona. Regenerierung eines Perlhaares. Links der

Stiel des abgefallenen älteren Haares. Leitz ok. 3, obj. 6.
» fl. Ruellia brevifolia. Zwei Perlhaare. Leitz ok. 3, obj. 6.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna afdelning insända meddelanden 

om märkligare växtfynd o. dyl.

Erythroeladia irregularis Rosenv., en för Sverige ieke 
förut anmärkt fioridé.

Vid ett besök i början af november 1910 vid Kristinebergs zoologiska 
station i Bohuslän iakttog jag å Furcellaria fastigiala (Huds.) Lamour. 
en liten epifytisk floridé, som vid närmare granskning visade sig vara 
en af L. Kolderup-Rosenvinge först funnen oeh beskrifven art, nämli
gen Erythroeladia irregularis Rosenv. (L. Kolderup-Rosenvinge, The Marine 
Algae of Denmark, Part I, sid. 72. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 
7 Raekke, Naturv. og Mathem. Afd. VII, I, Köbenhavn 1909). Då denna 
lilla floridé ej förut blifvit i litteraturen omnämnd från de svenska 
kusterna, kunde kanske ett meddelande om densamma försvara sin plats 
i Tidskriften.

Släktet Erythroeladia hör till dessa små mikroskopiska floridéer, hvilka 
kanske ej i och för sig äro så sällsynta, men som antingen hittills undgått 
uppmärksamheten på grund af sin litenhet, eller också kanske, när de ob
serverats, endast tagits för tidiga ungdomsstudier af andra alger. Rosen

vinge har emellertid lyckats finna fortplantningsorganen (monosporangier) 
och därigenom visat, att vi ha att göra med ett särskildt släkte, "som 
på grund af sporangiebildningen tydligen ansluter sig till gruppen Ery- 
throtrichieae bland Bangiacéerna.

Släktet Erythroeladia består af epifytiskt på andra alger växande för
grenade trådar, hvilka liksom utstråla från en gemensam medelpunkt och 
bilda små runda fläckar af oregelbunden omkrets. Trådarna äro åtmin 
stone i början alltid fria från hvarandra, hvarje tråd med spelstillväxt; 
sedermera kunna de emellertid sluta sig tillsammans pseudoparenkyma- 
tiskt. Sporangier bildas därigenom att en vegetativ cell i tråden delar 
sig genom en sned vägg i tvenne olikstora celler, af hvilka den mindre 
direkt blir till ett monosporangium, den andra, större, förblir vegetativ. 
Sedan sporangiet uttömt sitt innehåll, utväxer den vegetativa cellen och 
intager det tömda sporangiets plats, hvarpå ett sporangium ånyo kan af- 
skiljas o. s. v.

Rosenvinge har beskrifvit tvenne arter, af hvilka den af mig nu 

funna Erythroeladia■ irregularis utmärkes däraf att förgreningen är strängt
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monopodial, i det att sidogrenarna alltid utgå från en subterminal eller 
ännu längre ifrån toppcellen belägen cell. Den andra arten, Erythro- 
clcidia subintegra, afviker från denna företrädesvis därigenom att för
greningen öfvervägande sker genom dikotomi af toppcellen.

De af mig funna exemplaren af Erythrocladia irregularis stämma väl 
med Rosek vinges beskrifning. De äro dock af något mindre dimen
sioner. Cellerna hafva så en längd af ungefär 5—8 p och en bredd af 
ungefär 3 fi. Motsvarande siffror hos Rosenvinge äro 7 —11 ji, 3,5—5/i. 

Men då den af mig funna växten i öfrigt väl stämmer med Rosenvinges 

beskrifning, särskildt beträffande förgreningen, hyser jag ingen tvekan 
att identifiera den med Erythrocladia irregularis.

Såsom Rosenvinge uppgifver, finnes i hvarje cell en väggställd kroma- 
tofor. I vissa af dessa kan man också iakttaga en föga distinkt kropp 
af ej fullt bestämd form, sannolikt en pyrenoid.

De af mig i november funna exemplaren voro sterila.
Efter Rosenvinge meddelas härmed släktets och artens diagnos:

Erythrocladia Rosenv. 1909.
Växt bestående af horisontalt utbredda, på andra alger epifytiskt 

växande, förgrenade celltrådar. Dessa i början strålformigt utväxande, 
sedermera sammanslutande sig till ett enskiktigt pseudoparenkym. Trå
dar med spetstillväxt. Monosporangier uppstå genom interkalärt be
lägna vegetativa cellers uppdelning medels sneda väggar i tvenne 
olikstora celler, af hvilka den mindre blir till monosporangium, den 
större förblir vegetativ. Könsfortplantning okänd.

E. irregularis Rosenv.
Trådar med monopodial förgrening, sidogrenar vanligen utväxande 

från en subterminal cell. Celler med en väggställd kromatofor med 
pyrenoid.

Epifyt på Furcellaria fasliqiata. Bob., Lysekil, Väckopp utanför Stånge- 
hufvud 5/n 1910

Nils Svedelius.

Parmelia pertusa Schrank Schaer. funnen äfven i 
Östergötland.

I tredje häftet af Svensk Botanisk Tidskrift för förlidet år meddelade 
d:r Gust. O. Malme, att han anträffat den förut endast en gång i vårt 
land insamlade Parmelia pertusa på norra sidan af Kolmården, i St. 
Malms socken, och beskref rätt utförligt den ståndort, där lafven upp
trädde. Då liknande ståndorter förekomma äfven här på västra sidan 
af Kolmården, i Risinge socken, beslöt jag mig för att vid lämpligt till
fälle undersöka, om arten icke möjligen skulle förefmnas äfven här. 
Mina försök kröntes också snart med framgång. Den 25 mars anträf
fades lafven ifråga i ett kärr på Hjälmstorps näs vid sjön Valpen. Den 
då undersökta lokalen är ett mindre kärr, och där förekom lafven på
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smärre, mindre lifskraftiga klibbalar, vanligen ned emot basen, mera 
sällan ända till tre meter ofvan marken. På större alar samt på björk, 
gran och tall stod den ej att anträffa här.

Den 29 mars gjordes ett besök i en närliggande mosse, och äfven där 
fanns Parmelia pertusa på flertalet alar samt på den släta stammen af 
en glasbjörk. Ännu återstod en mosse på östra delen af näset. Den 2 
april undersökte jag äfven denna, och till min glädje fann jag äfven 
där den ifrågavarande lafven, och detta i ännu rikligare mängd, på 
klibbalar samt på trenne björkar. Ingenstädes har det varit möjligt att 
anträffa några apothecier. På den sist undersökta platsen funnos på 
döda eller halfdöda alar exemplar, som voro stadda i stark upplösning. 
Det synes vara antagligt, att lafven först inkommit hit och att den här
ifrån spridt sig till de båda andra lokalerna.

D:r Malmes uttalande, att det är »nog så antagligt, att arten före- 
kommer flerstädes men blifvit förbisedd», vinner genom de nu gjorda 
fynden ett kraftigt stöd.

Häradstorp i Risinge den 8 april 1911.
F. Otto Westerberg.

Några ord om förekomsten af Geranium bohemieum m. m.

I Botaniska Notiser för år 1899 finnes införd en uppsats af Professor 
Ernst Almquist med titel: »Biologiska studier öfver Geranium bohemi
eum». Då genom denna uppsats det gåtfulla i nämnda växts sporadiska 
uppträdande vunnit en som det synes mycket tillfredsställande förklaring, 
torde några iakttagelser i denna fråga, hvilka tyckas bekräfta det resul
tat, h\ artill 1 lolessor Almquist i sin uppsats kommit, måhända ej sakna 
allt intresse.

Å en egendom i Salems socken blef våren 1887 en dittills med buskar 
samt gles barr- och löfskog bevuxen betesmark uppbruten till åker, 
hvarvid dock något svedjande ej egde rum. Den derpå följande som
maren, 1888, fann jag till min öfverraskning Geranium bohemieum, som 
förut i socknen anträffats allenast på ett mer än en fjerdedels mil deri- 
lrån beläget ställe, nu växa å den nyodlade marken helt nära en i kan
ten deraf gående gångstig. Den uppträdde i ett tjugutal rätt späda och 
knappast qvartershöga, vackert blommande exemplar. Men följande som- 
mai stod bohemieum trots llitigt sökande icke att anträffa, och under 
mer än 20 derpå följande år. då jag om somrarne minst ett par gånger 
i veckan passerade det nämnda växtstället, var och blef bohemieum för
svunnen. Åtskilliga gånger sökte jag densamma noggrant men för- 
gäfves.

Den ifrågavarande nyodlingen befanns vara misslyckad. I vanlig cir
culation hade den burit hafre, råg och gräs samt gödslades duktigt 
många gånger, men skördarne blefvo städse dåliga, och år 1909 beslöt 
sig egaren lör att nedlägga odlingen och derå i stället plantera gran.

Våren 1910 stod den nya granplanteringen ganska vacker och lofvande, 
men längre fram på sommaren uppväxte der en ogräsvegetation, hvartill
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jag aldrig sett maken. Uti en i fjerde häftet af vår tidskrift för 1910 
införd uppsats har Lektor J. A. O. Skärman fäst uppmärksamheten å det 
förhållande, att ogräsen under år 1910 tyckas haft en alldeles ovanlig 
frodighet; och så var fallet nu äfven här. Icke så mycket med afse- 
ende” å artantalet (jag räknade dock 41 olika arter) utan mest genom 
hvarje växtindivids yppighet och frodighet var ogräsvegetationen här 
rent af förvånande. Chenopodium album, hvilken som vanligt intog 
mesta rummet, befanns vid mätning vara fullt manshög. Polygonum 
convolvulus hade flere meter långa refvor, starka och kraftiga som 
lianer. Prestkragarne voro större än de storblommiga odlade arterna. 
De nyplanterade granarne tycktes ömkligen vara förqväfda och just 
på den plats, der för mer än 20 år tillbaka Geranium bohemicum en 
enda gång anträffats, stodo af densamma nu minst 100 individer, äfven 
dessa frodiga och luxurierande samt nästan alla af en mindre buskes 
storlek och omfång.

Enligt Professor Almquists ofvannämnda rön fordras för grobarheten 
af bohemicums frön en mycket hög temperatur. Å den ifrågavarande 
platsen råder också om somrarne en ovanligt stark hetta. Marken, 
hvilken nästan uteslutande består af mosand, begränsas på tre sidor af 
skog, som hindrar vindens tillträde; och på den torra platsen gassar 
sålunda under större delen af dagen solen kraftigt och obehindradt.

Att under den omförmälda långa tidsperioden icke några bohemicum- 
plantor visat sig, torde förklaras deraf, att sädes- och grässkördarne un
der nämnda tid beskuggat undervegetationen och hindrat bohemicum- 
fröen att erhålla den för deras grobarhet erforderliga värmen.

Mars 1911.
K. Almgren.

Erythraea vulgaris funnen vid Vänern.

I augusti 1906, då jag besökte Lurö skärgård i Vänern utanför syd
spetsen af Värmlandsnäs, påträffade jag ett litet bestånd af Erythrcea 

vulgaris (Rafn) Willd.
Så vidt jag kunnat finna, är detta första gången arten iakttagits vid sött 

vatten. Fyndet gjordes vid en liten bukt på västra sidan af den del af 
Lurön, som kallas Husö. Det område, där arten växte, var helt litet 
och låg omedelbart intill sjön med ett mycket vindöppet läge. Marken 
bestod af småsten med finare mellanfyllnad och var till öfvervägande 
del fri från vegetation. De insamlade exemplaren af arten ifråga nå en 
höjd af 16—18 cm.

Artens isolerade förekomst vid en insjö skulle kanske kunna antagas bero 
på spridning medelst de hafsfåglar, som ofta besöka Vänern. Dock före
faller det mig sannolikast, att vi här ha att göra med ett relikt upp
trädande.

Exemplaren äro öfverlämnade till Uppsala universitets botaniska in
stitution.

Sven Ekman
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REFERAT.

Erwin Baurs undersökning-ar öfver infektiös kloros
hos växter.

Erwin Baur: Zur Aetiologie der infektiösen Panachierung. Ber. 
Deutsch. Botan. Ges. 1904.

—: Über die infektiöse Chlorose der Malvaceen. Sitzungsb. Kgl. 
preuss Akad. d. Wissensch. 1906.
—: Weitere Mitteilungen über die infektiöse Chlorose der Mal
vaceen und über einige analoge Erscheinungen bei Ligustrum und 
Laburnum. Ber. Deutsch. Botan. Ges. 1906.
—: Über infektiöse Chlorosen bei Ligustrum, Laburnum, Fraxinus, 
Sorbus und Plelea. Ber. Deutsch. Botan. Ges. 1907.

: Über eine infektiöse Chlorose von Evonymus japonica. Ber. 
Deutsch. Botan. Ges. 1908.

- —: Propfbastarde. Biol. Centralblatt 1910 p. 507—514.

Det är ju allmänt bekant, att det hos en mängd olika växter upp
träder former med hvit- eller gulfläckiga, s. k. panacherade blad. Pana- 
cheringen kan uppträda olika: det finns t. ex. hvit- eller gulkantade och 
hvit- eller gulfläckiga blad, eller vissa blad kunna vara helt gula eller 
helt hvita. Dessa sista ytterlighetsfall sträcka sig dock sällan så långt 
att alla blad äro gula eller hvita, ty då skulle ju ingen assimilation 
kunna ske.

Undersöker man den anatomiska byggnaden hos ett hvitt blad, så ser 
man, att kromatoforerna visserligen finnas kvar, men att de sakna kloro
fyll. Hos gula blad ha de en gulaktig färg och äro därför i stånd att 
utföra eu svag assimilation. På samma sätt förhålla sig de hvita eller 
gula partierna i de fläckiga bladen, under det att bladen för öfrigt ha 
alldeles normala klorofyllkorn. Många gånger öfvergå fläckarna så små
ningom i den gröna väfnaden, ofta äro dock gränserna mycket skarpt 
markerade, t. ex. af nerver.

Såväl hos vilda som hos odlade växter finner man detta fenomen. 
Som de panacherade växterna äro starkt i ögonen fallande och ofta rätt 
prydliga, ha de länge varit föremål för odling och användts som pryd
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nadsväxter. Sedan 200 år har det varit bekant, att panacheringen hos 
en del växter genom ympning kan öfvergå från fläckiga kvistar till full
komligt friska gröna individ. Härom har så småningom uppstått en 
rätt stor litteratur, som dock i början kom till föga resultat, då de 
flesta författare sammanblandade två fullkomligt heterogena företeelser. 
Det finnes nämligen två slags vidt skilda panacheringar. Det ena slaget 
är ej smittosamt men däremot frökonstant, under det att det andra 
mindre vanliga slaget är smittosamt men icke frökonstant. Det senare 
är en infektionssjukdom. Det är prof. Erwin Baur som först skarpt 
betonat skillnaden mellan dessa båda företeelser. Den förra kallar han 
albicatio i inskränkt bemärkelse, den senare infektiös kloros. Baur har 
gjort undersökningar öfver båda arterna af panachering. Hans första 
arbeten härom handla om den infektiösa klorosen, och det är dessa jag 
här vill referera.

Det är hos Malvacéerna som sådan infektiös kloros är mest bekant, 
och det år också i synnerhet med dem, som Baur arbetat. Malvacé- 
ernas infektiösa kloros har en rätt egendomlig historia. Hos den stora 
trädgårdsfirman Veitch & Son i England dök år 1868 upp ett vackert 
fläckigt exemplar af Abutilon stricitum bland en kollektion af denna \axt 
som erhållits från Västindien. Den nya växten blef ifrigt odlad genom 
sticklingar och gick i handeln under namn af Abutilon Thompsoni. Af- 
ven till Frankrike kommo exemplar, och där gjordes året därpå, alltså 
1869, den första iakttagelsen öfver att panacheringen kunde genom ymp
ning öfvergå på andra A6u/(7on-arter. En del undersökningar öfver detta 
förhållande gjordes, särskildt af belgaren Morren och tysken Lindemuth, 
och innan Baur tog i tu med saken, visste man ungefär följande.

Om man ympade en fläckbladig gren på ett grönt underlag, så hade 
inom några veckor ympen smittat underlaget, så att alla dess under 
denna tid bildade blad hade blifvit fläckiga. De äldre bladen däremot 
voro fortfarande gröna. Motsvarande resultat hade den motsatta proce
duren. Ett exemplar, som sålunda blifvit panacheradt, kunde i sin tur 
tjäna till att genom ympning smitta ett annat o. s. v. Endast på detta 
sätt, endast genom ympning, hade man lyckats erhålla nya panacherade 
plantor, och någon yttre påverkan, som framkallade fenomenet, kände 
man ej. Ljuset tycktes dock ha en viss inverkan, så till vida att i 
skuggan stående exemplar visade mindre framträdande panachering än 
de, som stodo i sol. Genom frösådd kunde man ej få annat än idel 
grönbladiga plantor. Så vidt man vet, härstamma alla de tusentals 
fläckiga Abutilon-individ, som finnas, från ympkvistar af det enda individ, 
som uppträdde 1868.

Man hade äfven lyckats smitta andra Malvacéer än Abutilon-arter, 
men de olika arterna förhöllo sig mycket olika gentemot smittan. Vissa 
voro i så hög grad mottagliga, att bladen öfverhufvudtaget icke gröns
kade utan blefvo hvita, små och förkrympta, och individen dogo bort 
af bristande kolsyreassimilation. Andra arter åter voro fullkomligt 
immuna.

Baur ger sig först in på frågan om hvad som förorsakar sjukdomen. 
Hans tankegång är ungefär denna. Redan vid ympning i allmänhet ut-
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°fvar underlagd ett visst inflytande på ympen. Detta inflytande är dock 
endast af ofvergaende art och fullkomligt alt likna vid det inflytande 
som t ex. olika jordarter eller olika belysning kunna förorsaka Vid 
den ofvan omtalade ympningen däremot får ympen en egenskap, som 
fortplantar sig till och förblir konstant inom dess vegetativa efterkom-
Idndl®' r °r at-1 lorklara detla mäs,e vi antaga, alt det i de fläckiga 

aden finnes nagot, som efter ympningen öfvergår till det friska exem- 
plaret och gor att dettas nya blad hlifva fläckiga. Detta hypote- 
lska virus maste tydligen ha förmåga att tilltaga i mängd, eftersom 

flackigheten kan öfverföras från det ena exemplaret till det andra i 
oändlighet. Om icke sjukdomsfröet tilltoge i mängd, måste det vid vi
dare infektion förtunnas, och denna förtunningsmöjlighet måste ju vara 

egransad. Har ar tydligen fråga om en infektionssjukdom, och det 
,f,g ,da "ara tdl llands att hkna den vid våra epidemiska sjukdomar 
Allmänt antagen ar numera den åsikten, att alla våra smittosamma sjuk
domar förorsakas af organismer, och att någon annan orsak till sådana 
sjukdomar icke kan tänkas. Det karakteristiska för dessa är ju att 
man med en minimal mängd af infektionsämnet kan infektera ett obe- 
gransadt antal individ. Det måste därför vara nödvändigt, att sjukdo
mens virus tilltager , mängd, förökar sig. Denna egenskap känna vi ej 
hos ett rent kemiskt ämne, utan vi måste tänka oss den såsom tillhö
rande en lefvande substans. Därför tänka vi oss också en lefvande or- 

s,om °,rSak tlU hvarje infektionssjukdom. Men hur är det i detta 
, Enh.g‘ foregaende resonemang måste en organism förorsaka äfven 

denna sjukdom. Men det kan dock icke vara så. Den mer än 40-åriga 
. .man. har om sjnkdomen säger, att öfverförandet af densamma

oraaLSk V ul ainnat S3tt a" genom yml,ning- Om orsaken vore en 
organism, skulle dennas existensförmåga vara bunden vid trädgårdsmås-
arnas ympmngar. Hade ej sjukdomen från första stund blifvit omhul

dad skulle bade den och dess eventuella upphof ha dött ut med det 
första sjuka individet. Om man hade med en organism att göra, borde 

3 de"na kunna ofverforas äfven på annat sätt. Baur företog en
ochn8honn dÖr nU detta‘ Ha" *orde gröt af sönderskurna

oppressade flackiga blad, gjorde sår i olika Malvacéarter och
pressade in gröten i såren. Han pressade saften ur sådan gröt och in
jicerade denna saft filtrerad eller ofiltrerad i friska grenar Men allt
™d .rSSVr*“; V“ler"' bl'f™ « »>'«,<.. Af dess, försök 

af det forut anförda drar Baur den slutsatsen, att den infektiösa 
klorosens virus ej kan vara någon organism.

Med afseende pa utrönandet af sjukdomsorsaken har man icke kom- 
°fVer. detta negativa resultat. Baur har dock genom sina 

an„a forsok gifvit oss flera bidrag att bättre förstå sjukdomen. Så 
lar han pavisat dess förhållande till ljuset. Försöken öfver detta an-
starH fl- T 7, tlllfalhg lakttagelse. Han hade afskuril kronan på en staikt llackig Almlilon Thompsoni och satt den i ett mörkt hörn När
t™*14 d3gar e|'terätl t0§s ^de några starkt etiolerade skott ut-

ecklats, hvilka han beskar en smula och sedan lät växa ut Växten 
bai sedan endast fullkomligt gröna blad. Sjukdomsfröet hade tydligen
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på något sätt försvunnit, då det ej hade tillgång till ljus. — Med denna 
upptäckt som grund experimenterade Baue vidare. Jag vill besknfva 
ett typiskt försök: Han afskar bladen på ett antal flackiga exemplar och 
ställde ena hälften i mörker, andra hälften i ljus. De, som ställdes i 
ljus, fingo fortfarande fläckiga blad. Når exemplaren i mörker drifvit 
skott, utsattes de så småningom för starkare och starkare ljus. De törst 
bildade 2 å 3 bladen på hvarje skott blefvo gulfläckiga, men afskuros dessa, 
blefvo alla efterföljande blad gröna. Afskuros ej dessa första blad, blef 
hela växten fläckig igen. — Baur giorde på grund häraf följande för
modan Virus uppstår endast i ljus och endast i fläckiga bla . 
hvarje gulfläckig växt finnes endast en begränsad mängd af virus och 
så pass mycket, att det räcker till att göra 2 å 3 blad på hvarje skott 
fläckiga. Denna virusmängd blir därigenom på något sätt förbrukad, 
och sörjer man blott för att inga nya mängder bildas, blifva alla efter
följande blad gröna. Alla hans talrika försök i många modifikationer 
bekräftade denna förmodan. Förmörkade han blott de gamla, Hackiga 
bladen, så uppstod vid vegetationspunkterna rent gröna blad, vare sig 
vegetationspunkterna själfva stodo i ljus eller ej. Genom ensidigt för
mörkande af de nybildade bladen förhindrades däremot icke dessas in

Under dessa försök gjorde Baue en annan viktig iakttagelse. Pa en 
försöksväxt, som han giort grön genom att hålla i mörker utvecklades 
en hvilande knopp vid stammens bas, och dennas blad blefvo flackiga. 
I knoppar, som anläggas under den tid, då växten är fläckig, finns alltsa 
en viss mängd virus latent, men det infekterar ej, förrän knoppens 
blad utvecklats, hvilket ju stämmer väl öfverens med föregående re
sultat. , ,

Så kommer en annan fråga. I hvilka väfnadselement transporteras
siukdomsgiftet? Redan den omständigheten, att infektionen sker ganska 
lånosamt, tyder på att den icke sker med transpirationsströmmen utan 
från cell till cell. Detta bekräftas också af försök. Borttages intill ve
den en ring rundtorn stammen på ett grönt individ och ympas en fläckig 
gren ofvanför detta ställe, sprids sjukdomen ej nedanför utan blott of-
vanför ringen. .

Ännu en sak återstår att omnämna vid Malvaceernas infektiosa kloros, 
nämligen om immuniteten hos vissa arter. Som redan ar namndt, finns 
det arter som äro oemottagliga för klorosen, men denna immunitet kan 
vttra sig olika. Man kan tänka sig tre möjligheter härvidlag. Den första 
är, att ”virus på ett eller annat sätt ej intränger i dessa växter. Den 
andra är, att det visserligen intränger, men på något sätt neutraliseras. 
Den tredje möjligheten är, att virus intränger och ej blir neutralise- 
radt, men att växten dock förhåller sig fullkomligt indifferent gentemot 
smittan. Det vanliga tycks vara alt den immuna växten ej leder sjuk
domen vidare, men det finns dock exempel äfven på detta. Baue ym
pade t. ex. en gren af den immuna Abutilon arboreum på en fläckig 
A. Thompsoni. På denna gröna A. arboreum-gren ympades sedan en 
gren af den mycket mottagliga A. indicum, och denna blef fläckig, trots 
det att den hade den immuna grenen mellan sig och det fläckiga un
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derlaget. Men vanligen förhålla sig de immuna arterna, som sagdt, ej 
på detta sätt. Göres samma försök med den immuna Lavalera arborea, 
så förblir A. indicum-grenen grön, äfven om det immuna mellanledet 
förminskas till 1 cm.

Baur har emellertid ej endast sysslat med Malvacéernas infektiösa 
kloros utan äfven med samma eller liknande fenomen hos flera andra 
växter. Af Ligustrum vulgäre t. ex. finnas tre panacherade former: 
1) L. vulgare glaiicum foliis albomarginatis hort. med typisk hvitkants- 
panachering, 2) L. vulgäre aureum hort., typisk aurea-form (vissa blad 
helt gula) och 3) L. vulgare foliis aureovariegatis hort. med gulfläckiga 
blad. Af dessa tre är endast den sista, alltså den gulfläckiga, panache- 
ringen smittosam, de första två icke. Och denna sorts panachering vi
sade sig vid försök förhålla sig fullkomligt likadan som Abutilons. — 
Man får dock ej häraf draga den slutsatsen, att det alltid endast är den 
gulfläckiga panacheringen som är infektiös. Det är nog i allmänhet 
fallet, så t. ex. hos Fraxinus, Sorbus, Ptelea, Evonymus, men undantag 
finnas dock. Så experimenterade Baur med tvenne varieteter af La
burnum vulgare, som båda hade helt gula eller gulgröna blad, och dessa 
voro i stånd att genom ympning smitta rent gröna. Äfven denna infek
tiösa kloros tycktes uppträda på samma sätt som Malvacéernas. Här 
kunde dock sjukdomen öfverföras vid okulering, äfven om ögat dog och 
endast barkstycket växte fäst, men detta förklaras genom att i barken 
finnas gröna assimilerande element.

Här är kanske platsen omnämna den liknande sjukdom, som upp
träder hos tobaken och som kallas mosaiksjuka. Äfven den yttrar sig 
som fläckighet hos bladen, men tyckes vara beständigare, ty den kan 
öfverföras icke blott genom ympning utan äfven på annat sätt. Hunger 
påstår att den t. o. m. kan uppstå primärt på grund af yttre faktorers 
inverkan, men detta bestrides af andra, t. ex. Baur.

Om vi sammanfatta de resultat, till hvilka Baur kommit, och som 
jag här ofvan refererat, få vi — åtminstone hvad Malvacéerna angår -— 
ungefär följande bild af sjukdomen och dess förlopp.

I de gula partierna af bladskifvorna hos infektiöst klorotiska individ 
bildas i ljus ett för oss obekant virus. Detta virus utbreder sig från 
cell till cell — ej genom transpirationsströmmen —- i hela växten och gör, 
att alla på ett visst utvecklingsstadium stående unga blad blifva infek
terade. Blir denna själfinfektion förhindrad, upphör sjukdomen. 1 det 
att virus infekterar de unga bladen, blir det på något sätt oskadliggjordt. 
Hela mängden i växten cirkulerande virus blir slutligen förbrukad, och 
växten blir kurerad i fall man systematiskt aflägsnar de unga bladen 
en tid och samtidigt sörjer för att de gamla bladen bli förmörkade. På 
samma sätt som de egna unga bladen blifva infekterade, kunna äfven 
bladen på andra individ bli det, om det blott sörjes för att de bägge 
individen en tid stå i omedelbart saftutbyte med hvarandra från lef- 
vande cell till lefvande cell.

Hvad som återstår att få svar på, är alltså fortfarande den första 
frågan: hvad är detta egenartade sjukdomsfrö? Baur är hågad antaga, 
att det är fråga om ett ämne, som liknar de gifter, som förekomma
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hos djur och människor under namn af toxiner. Vi skulle då ha att 
göra med ett växttoxin af särdeles egendomlig art och med förmåga 
att föröka *sig i viss bemärkelse, d. v. s. att ur andra föreningar bilda 
ämnen, som äro kemiskt identiska med toxinet själft. Den närmaste 
uppgiften bör då blifva att på något sätt söka isolera detta gåtfulla 
sjukdomsfrö.

Kurt Falck.
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H. Sudre, Notes batologiques. Bull. d. 1. Soc. bot. d. France t. 58, 1911, 

p. 36.
I detta arbete beskrifves följande svenska form:
Rubus Eriksoni Sud. (R. idceus X plicatus Erikson exsicc.).
Turio angulatus, glaber, aculeis sequalibus, parvis; folia ut in R. pli- 

cato sed subtus cinereotomentosa; flores ut in R. idcco; germina dense 
tomentosa; sterilis.

Suecia meridionalis: Karlshamn (Erikson).

*

Cl. Aigret, Vaccinium vitis ideea å fruits noirs (Bull. Soc. Roy. Bot. 
Belgique 47, p. 318, 1910).

Mellan Opglabbeeck och Opoeteren, Belgien, ha påträffats bland van
liga lingon några exemplar med svarta frukter. Dessa voro af vanlig 
storlek och växten afvek för öfrigt ej från den normala typen.

*

Antalet kända växtarter anslås i tidskriften »Science» af professorn vid 
universitetet i Lincoln, Nebraska, Charles E. Bessey, till omkring 210,000. 
Linné kände vid sin död 8,551 arter. Redan 1819 räknar De Candolle 
enbart af fanerogamer 30,000 arter. År 1845 uppförde Lindley omkr.
80.000 sådana och 1885 anslog Duchartre antalet kända fanerogamer till 
ca. 100,000. Sju år senare räknade Saccardo antalet kända växter till 
174,000, hvaraf öfver 105,000 fanerogamer. Enligt Bessey torde de kända
210.000 arterna blott utgöra hälften af dem, som verkligen finnas; han 
anser nämligen att på jorden existera omkring 400,000 växtarter.



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträde.

Den 25 maj Kristi Himmelsfärdsdag) 1911 hölls revisionssammankomst 
i samband med en exkursion till Björkö och Adelsö i Mälaren. Föreningen 
hade för ändamålet förhyrt ångfartyget Prins Carl, som afgick med 120 
deltagare ombord kl. 10,15 f. m. och vid 6-tiden återvände till Stock
holm. Till färden, som gynnades af det härligaste vårväder, hade an
slutit sig ett antal geologer med prof. G. De Geer som ledare; besök 
gjordes af dem äfven vid lertagen vid Bockholmssätra. Arkeologen do
centen Schnittger demonstrerade de arkeologiska sevärdheterna å Björkö. 
Revisionssammanträdet hölls ombord å båten.

Revisionsberättelsen hade följande lydelse;

Undertecknade, vid Svenska Botaniska Föreningens sammanträde den 
30 november 1909 utsedda att granska styrelsens förvaltning för år 1910
få däröfver afgifva följande berättelse.
Behållning från 1909..........................................................................  Kr. 115: 94
Ledamotsafgift för en gång ........   » i00:__
Ledamotsafgifter för år 1910........................................................... » 3,851: __

» föregående år ............................................ » 210: —
» > år 1911........................................................... » 270: __

Diverse inkomster .............................................................................. >, 555; 72
Ränta å sparkasseräkning ............................................................... » 28: 65

Summa Kronor 5,131: 31 

Häremot svara följande, i likhet med inkomsterna behörigen verifice-
rade utgifter:

För föreningen och dess sammankomster.................................. Kr. 72: _
För tidskriften, årgången 1910.......................................................... » 4,068: 50
Postporton, distribution m. m........................................................... » 482: 43
Behållningen utgör sålunda .............................................................  » 508: 38

Summa Kronor 5,131: 31
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Ställningen vid räkenskapsårets slut visar följande tillgångar och skuldei

Debet.

Inneliggande lager af tidskrif-
ten m. m................. Kr. 400: -
Kassabehållning ... 508: 38
Fordringar för för-

fattares separat-
tryck och af bok-
handlare .............. » 61: 62

Obetalda årsafgifter » 200: —
Balans..................... 200: —

Summa kr. 1,370: —

Kredit.

Per Fonden för engångs-
afgifter .................  Kr. 1,100: —
Årsafgifter förl911 270: —

Summa kr. 1,370: —

Föreningens medlemsantal, som vid 1909 års slut utgjorde 405, har 
under år 1910 ökats till 416.

Det är hufvudsakligen genom inskränkning i tidskriftens illustrativa 
utstyrsel, som det lyckats att bringa kostnaderna för densammas utgif- 
vande i närmare öfverensstämmelse med de inkomster, föreningen hittills 
kunnat påräkna genom medlemsafgifter. Då emellertid just den illustra
tiva delen är af synnerligen stor betydelse för en naturvetenskaplig tid
skrift, vilja revisorerna påpeka nödvändigheten af förnyade åtgärders vid
tagande för erhållande af statsanslag, för att tidskriften måtte kunna 
utgifvas efter samma plan, som från början varit ämnad, och som under 
de tre första åren möjliggiorts genom enskilda, frikostiga bidrag.

Med anledning af den giorda revisionen få vi föreslå, att föreningen 
måtte bevilja styrelsen, sekreteraren och skattmästaren full och tacksam 
ansvarsfrihet.

Stockholm den 27 april 1911.

Hj. Hafström. N. Sylvén.

Nya medlemmar.

Styrelsen har till medlemmar af föreningen invalt:
på förslag af fil. kand. K. V. Ossian Dahlgren: 

fil. stud. Gunnar Alm, Uppsala (S. N.), 
fil. stud. Carl Schweder, Uppsala (Ög.);

på förslag af fru Elisabeth Ekman:
studeranden Otto Heilborn, Djursholm;

på förslag af d:r E. Haglund:
ingenjör Elis Nyström, Jönköping;

på förslag af d:r T. Halle:
studeranden Einar Ingelström, Stockholm;



på förslag af lektor E. Hemmendorff:
ingenjör Hj. Du Rietz, Sandvik, Stockholm, 
studeranden Gösta Lundquist, Stockholm;

på förslag af d:r E. Lindell:
kyrkoherden J. E. Montell, Muonionalusta;

på förslag af lektor G. Malaie:
lärarinnan Majken Janzon, Stockholm;

på förslag af docenten O. Rosenberg: 
rektor K. E. Sandberg, Stockholm;

på förslag af professor H. V. Rosendahl: 
apotekaren Knut Sjöberg, Stockholm;

på förslag af fil. stud. Ew. Sterner: 
fil. lic. John Frödin, Lund;

på förslag af fil. lic. Tycho Vestergren: 
herr Herman Persson, Särö.



SAMMANKOMSTER.

Botaniska sektionen af Naturvetenskapliga studentsällskapet
i Uppsala.

Den 19 september 1910.

Professor B. Lidforss demonstrerade en samling Rubi, omfattande dels 
med konst erhållna bastarder och dessas afkomlingar, dels äkta mutatio
ner. De primära bastardernas afkomlingar visa en synnerligen stark 
polymorfi, som sträcker sig till alla artkaraktärerna, äfven fertiliteten. 
Denna polymorfi aftar emellertid starkt under närmast följande genera
tioner, så att det synes sannolikt, att man på denna väg kan komma 
fram till typer, som förhålla sig som konstanta arter med förmåga att 
afskilja mutationer. Vidare framhölls, att vissa primära bastarder mel
lan vidt skilda arter icke blott äga normal fruktbarhet, utan också 
moriologiskt erinra om sedan länge kända arter, t. ex. Rnbus polijan- 
themos Lindeb. x glandulosus Bell. om R. thyrsiflorus Whe. och R. 
affinis Whe. X tomentosus Borkh. om R. villicaulis Koehl.

Lektor E. Henning redogjorde för ett försök med bortklippning af 
axborsten hos korn vid blomningstiden och dess följder. — Förekomsten 
af naket sot, Ustilago nuda, hos korn står i samband med kornets blom- 
ningssätt. Det nakna sotet smittar under blomningen, hvilket förutsät
ter, att blommorna äro öppna. Hos Hordeum distichum nutans sker 
blomningen normalt med öppna blommor, däremot hos H. distichum 
erectum med slutna. Hos nutans-sorterna är naket sot också vanligt, 
medan det ytterst sällan anträffas hos erectum-sorterna. Någon gång 
förekommer dock naket sot äfven på plantor af erectum-korn. Det 
gällde att få en förklaring på detta förhållande. Det vore antagligt, att 
om genom mekanisk skada å blomfjällen blommorna blefvo öppna, äf
ven hithörande sorter kunde inflcieras af ifrågavarande sotart. För att 
se effekten af ett dylikt ingrepp hade föredraganden sommaren 1909 vid 
blomningen fullständigt bortklippt axborsten på tvenne erectum-sorter 
(Svalöfs svanhals- och primus-korn). Försöket utfördes vid Ultuna å 
tvenne parceller, som stodo nära intill en starkt sotig nutans-sort. Äfven 
å denna sort bortklipptes borsten å ett antal ax. Kärnor från dessa 
klippta ax utsåddes våren 1910 på små parceller. Af nutans-sorten voro
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45,3 % af plantorna sjuka, af axen voro 29,7 % sotax. Från den so- 
tiga nutans-parcellen hade utsäde användts äfven till de större, s. k. 
jämförande försöken. En granskning af axen från ett par kärfvar af 
denna parcell visade 2,1 % sotax. Denna siffra jämförd med ofvan- 
nämnda 29,7 % ger en föreställning om, i huru hög grad borstklipp
ningen verkat disponerande för sotangreppet. — Af svanhalskornet före- 
kommo på den lilla försöksparcellen med utsäde från borstklippta ax 
15,1 °/„ sotsjuka plantor. I fråga om de jämförande försöken med 
denna sort, till hvilka utsäde också tagits från samma parcell (från ej 
klippta ax!), antecknades under växttiden »spår af naket sot». En upp
skattning af antalet sotsjuka plantor gaf 0,OOé %, d. v. s. 3,850 gånger 
mindre än ofvan angifna 15,4 %. A den lilla primus-parcellen, besådd 
med kärnor från de borstklippta axen, funnos 7,9 X sjuka plantor, således 
äfven här en jämförelsevis stor skada, medan utsäde från ej klippta ax 
i de jämförande försöken lämnade ett antal sotsjuka plantor, som äfven 
här beräknades till 0,00 4 % af hela antalet. — En mekanisk skada af 
ett eller annat slag på kornblommorna vid blomningstiden kan således 
göra äfven erectum-kornet mottagligt för Ustilago nuda. I fria naturen 
framkallas i själfva verket skada på sådant sätt af kornflugan. De 
mogna kornen komma att bli »nakna», d. v. s. alls icke eller endast 
obetydligt sammanvuxna med blomfjällen. Man bör därför vänta, att 
efter ett år med rikedom både på naket sot och kornflugor Ustilago 
nuda skall förekomma rikligt äfven på erectum-korn. Tillfälle att ex
perimentellt undersöka, huru härmed förhåller sig, hade emellertid ej 
beredts föredraganden, då under de sista åren (utom 1910) kornflugan 
vid Ultuna förekommit ganska sparsamt. (Närmare detaljer skola lämnas 
i ett »Meddelande från Ultuna Landtbruksinstitut».)

Den i oktober 1910.

Professor R. Sernander föredrog om fynd af Pinguicula alpina i 
Härjedalen (jfr Sv. Bot. Tidskr., Bd 4, s. 203) och af Scirpus radicans i 
Närke (ibid. Bd 4, s. 278).

Fil. stud. S. Selander demonstrerade åtskilliga spontana hybrider.

Den 18 oktober 1910.

Professor O. Juel föredrog om befruktningen hos Hippuris, hvilken 
befunnits lämna ett nytt exempel på aporogami.

Fil. lic. S. G:Son Blomqvist höll ett föredrag om de svenska buskar
nas ekologi.

Den 1 november 1910.

Docenten N. Svedelius föredrog om den florala organisationen hos 
aracésläktet Lagenandra.
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Fil. stud. S. Selander beskref tvenne märkligare skogar i Skåne, 
den ena en almskog från trakten af Benestad, den andra en ekskog 
nära Mölle.

Fil. kand. 0. Dahlgren föreläde exemplar af Scirpus radicans från 
Uppland [jfr Sv. Bot. Tidskr., Bd 4, s. (78)].

Den 16 november 1910.

Docenten C. Skottsberg föredrog om Litorclla australis Griseb. och 
dess systematiska ställning. Arten är uteslutande funnen i Sydamerika 
(Falklandsöarna och Patagonien) och är utan tvifvel skild från L. uni- 
flora. Blomställningen hos L. australis är ett ax, hvilket gör det sanno
likt att den är ett ax (och ej ett knippe, som äfven antagits) också hos 
L. uni/lora. (Jfr pag. 133).

Fil. stud. E. Melin förevisade Sphagnum Wulffianum, som han åter
funnit vid Lassbv backar nära Uppsala.

Den 30 november 1910.

Docenten H. Kylin höll föredrag om ett bidrag till kännedomen om 
algernas röda och blå färgämnen». Det röda färgämnet, fykoerythrin, 
hade undersökts hos Ceramium rubrum, Delesseria sanguinea och sinuosa, 
Nemalion multifidum, Polysiphonia Brodiad och nigrescens. Potysiphonia- 
arternas fykoerythrin visade en mer brunröd färgton än de öfriga ar
ternas samt saknade fluorescens. Det blå färgämnet, fykocyan, hade 
undersökts hos Ceramium rubrum, Batrachospermum Dillenii och en 
cyanophycé. Dessa tre arter innehöllo i spektroskopiskt och kristallo- 
grafiskt hänseende skilda fykocyanmodifikationer. Hos B. Dillenii upp
stod fykocyanet sannolikt genom en postmortal oxidation af något i al
gen förekommande kromogen.

Professor O. Juel förevisade några rostsvampar, som han under 
sommaren 1910 insamlat i Jämtland, hufvudsakligen vid Storlien.

På en Taraxacum, sannolikt T. crocenm Dahlst., iakttogs på ett par 
ställen nära Storlien i ymnighet ett secidium, och detta uppträdde alllid 
i sällskap med Carex capillaris, hvars fjolårsblad buro rikligt med teleu- 
tosporhopar af Puccinia silvatica Schröt. Det genetiska sambandet mel
lan dessa former kunde ej betviflas. Måhända är nämnda Carex också 
värdväxt för en annan Puccinia. Enligt Liro (Uredinese Fennicse, s. 211) 
är nämligen C. capillaris säkert värd för Puccinia dioicce Magn., som har 
sitt secidium på Cirsium.

En på Saxifraga aizoidcs växande Oro/na-form torde vara rätt vanlig 
i de jämtländska fjälltrakterna. Värdväxtens samtliga skott pläga visa 
sig angripna af svampen, som därför torde vara perennerande. Den 
synes vara en värdväxlande form, liksom den på S. opposilifolia växande 
Melampsora alpina Juel, med teleutosporer på Salix herbacea. Cceoma- 
sporer från S. aizoides utsåddes på ett litet bestånd af Salix herbacea
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nära Storliens station. Efter 14 dagar syntes på bladen afdöda fläckar, 
som kanske framkallats af inträngda svamphyfer, men verklig infektion 
hade tydligen ej ägt rum. Samtidigt, den 25 juni, gjordes liknande ut
säde på ett par exemplar af Salix glauca, också bredvid stationen. Den 
11 juli observerades på dessa exemplar några uredohopar, som syntes 
böra ha uppkommit som resultat af detta utsäde. Försöken kunde 
emellertid ej utföras med sådana försiktighetsmått, som fordras för att 
däraf kunna draga säkra slutsatser.

Den 1 februari 1911.

Professor B. Lidforss höll föredrag om Chemotaxis hos bakterier, 
särskildt redogörande för en spirill. som retades positivt chemotaktiskt bl. 
a. af alkohol.

Fil. stud. F. Jonsson föredrog om Bjällmyren i Ångermanland (jfr 
Geol. Fören. Förh. Bd 33, s. 145).

Pil. stud. S. Selander förevisade exemplar af Betula nana från en 
mosse i Jumkil (Uppland).

Den U februari 1911.

Prof. O. Juel höll ett föredrag om reduktionsdelning. Efter en fram
ställning af kromosomreduktionens allmänna förlopp hos de högre väx
terna redogjordes för de båda stridande åsikterna om sättet och tid
punkten för reduktionens inträde, af Grégoire betecknade med orden 
parasyndés och metasyndés. Parasyndésen, som innebär, att kromoso- 
merna redan på ett tidigt stadium anordnas parvis sida vid sida och 
sålunda förenas till dubbelkromosomer, har hittills på det hela synts 
hafva bättre skäl för sig än metasyndésen, som innebär att kromoso- 
merna ligga ordnade i en rad och först på ett senare stadium genom 
vikning vid föreningspunkterna sammanläggas till dubbelkromosomer. 
Föredr. fann emellertid, att på sista tiden en del arbeten utkommit, som 
gifva nya och viktiga stöd för den senare teorien. De åsyftade arbetena, 
hvilkas innehåll i hufvudsak refererades, voro:

Digby, The somatic, premeiotic, and meiotic nuclear divisions of Galto- 
nia candicans (Ann. of Bot., 24, 1910). Davis, Cytological studies on 
Oenothera (Ann. of Bot., 24, 1910). Lawson, The phase of the nucleus 
known as synapsis (Trans. Boy. Soc. Edinburgh, 47, 1911).

Den 28 februari 1911.

Docenten Rob. E. Fries redogjorde för Pehinia-släktets systematik.
Fil. kand. G. Samuelsson höll ett af talrika scioptikonbilder illustreradt 

föredrag om vegetationen i Skottland.

Den J4 mars 1911.

Fil. stud. G. von Frenckell föredrog öfver ämnet: »Tankar i fanero- 
gamsystem atik.»

Docenten Rob. E. Fries höll föredrag om Anonacéernas blomställningar.
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Den 28 mars 1911.

Professor O. Juel förevisade en samling pressade växter från Teneriffa. 
Samlingen, som i sin helhet omfattar öfver 400 arter i väl konserverade 
exemplar, är hopbragt af med. kand. Helge Dahlstedt och hans fru 
med. kand. Eva Mörner-Dahlstedt, som från oktober 1908 till maj 
1909 uppehöllo sig på Teneriffa, och som öfverlämnat samlingen som 
gåfva till Botaniska Museet i Uppsala. Af hela samlingen förevisades 
inemot 100 på Kanariska öarna endemiska arter. Som inledning till 
förevisningen lämnades några geografiska och växtgeografiska data angå
ende Ivanarie-öarna, belysta medelst scioptikonbilder. Af de i trädgår
dens växthus odlade arterna från detta tiorområde var en samling ut
ställd vid sammankomsten.

Professor B. Lidforss föredrog om professor B. Jönssons botaniska 
verksamhet.

Den 11 april 1911.

Professor B. Sernander föredrog om de norrländska skogarnas för- 
sumpning.

Den 2 maj 1911.

Docenten N. Svedelius redogjorde för fröskalets byggnad hos Dillenia 
(se pag. 152).

Docenten H. Kylin föredrog om floridéernas gröna och gula färg
ämnen.

Botaniska sällskapet i Stockholm.

Den 29 mars 1911.

Docenten H. Hesselman höll ett af skioptikonbilder illustreradt före
drag: om sektoriala skott hos Fagus silvatica 1. aspleniifolia och dessas 
utveckling (se pag. 174).

Professor C. A. M. Lindman höll föredrag om kartläggning af växtföre- 
komster och förevisade talrika kartor öfver valda nordliga, centrala och 
sydliga svenska växter. I sammanhang härmed demonstrerade d:r T. 
Lagerberg kartor öfver askens, ekens, bokens, lönnens, lindens och al
mens utbredning i vårt land. Jägmästare G. Schotte visade detaljerade 
kartor öfver olika växtsamhällen såsom tallhed, mossrik tallskog, barr
blandskog, örtrik granskog och ekskog, på hvilka hvarje träd och buske 
voro inlagda.

Professor G. Lagerheim demonstrerade i Stockholms högskolas växt
hus blommande exemplar af Tulipa Greigii, »frilandstulpanernas drott
nings, från Turkestan, Orchis purpurea, Saxifraga Cymbalaria från Me 
delhafsområdets bergstrakter och Cytisus ramosissimus från Teneriffa.

Slutligen förevisade d:r T. Lagerberg ett tvärsnitt af en granstam med 
»spiralförmig årsring», beroende på s. k. tjurbildning.
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Sällskapets resestipendium å 200 kr. tilldelades studerandena vid Stock
holms högskola R. Bryant-Meisner och G. Romell för floristiska under
sökningar i Roslagens skärgård.

Den 3 maj 1911.

D:r N. Sylvén redogjorde under förevisande af talrika kolorerade 
skioptikonbilder för sitt deltagande i en botanisk exkursion i Schweiz i 
juli 1910, hvilken anordnats af prof. C. Schröter i Zürich. Bilderna 
tydliggjorde såväl skogstyper och samhällen som enskilda växter.

Professor G. Lagerheim höll ett föredrag om släktskapen mellan fa
miljerna Solanacece och Scrophulariacece och demonstrerade i samband 
därmed en samling representanter för nämnda familjer, livilka blommade 
i Stockholms högskolas växthus.

D:r N. Sylvén förevisade till slut exemplar af Gagea lutea med dubbla 
blommor från Skogsinstitutets park i Stockholm.

Vetenskapsakademien.

Den 8 mars 1911.

Till införande i Akademiens handlingar antogs: Die Arten der Gattung 
Petunia af doc. Rob. E. Fries.

Resebeiättelse bade inlämnats af fil. stud. A. Hannerz öfver af honom 
förra sommaren företagna botaniska undersökningar af sjön Tåkern.

Följande understöd för botaniska resor inom Sverige utdelades: fil. 
kand. Th. Halle 175 kr. för studium af den fossila floran i Skånes sten- 
kolsförande bildningar, läroverksläraren G. Törnblom 125 kr. för under
sökning af Ölands fossilförande kvartäraflagringar, fil. stud. K. Falck 
100 kr. lör undersökningar öfver västra Härjedalens parasitsvampar, fil. 
stud. Th. Lindfors 175 kr. för studium af alpina Cceoma- och Melamp- 
.swa-arter, fil. lic. A. Heintze 175 kr. för växtgeografiska undersökningar 
i nordligaste Jämtland, fil. stud. C. Malmström 125 kr. för efterforskning 
af Trapa natans-lämningar i norra Västmanland och Uppland, fil. stud” 
A. Hannerz 175 kr. för botaniska undersökningar vid sjön Tåkern, fil. 
lic. G. Samuelsson 125 kr. för fortsatta undersökningar af Dalarnes ve
getation, särskildt dess Hieracium-flora, fil. kand. Heribert Nilsson 150 
kr. för undersökningar öfver ärftlighetsförhållanden hos vissa växtsläkten, 
fil. kand. J. V. Eriksson 175 kr. för systematiska undersökningar öfver 
de nordliga växterna på torfmossarna i Uppland samt til. stud. E. Tei- 
ling 100 kr. för fytoplankton-undersökningar i Mälaren och Södertörns 
sjöar.

Den 12 april 1911.

i ill införande i Arkiv för botanik antogos: 1) Löfmossornas utbred- 
ning i Sverige af lektor IIj. Möller, 2) Clangthonia, a problematic plant- 
fossil af d:r Th. G. Halle, 3) Vestsvenska Taraxaca af d:r H. Dahl-
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STEDT, 4) Skandinaviska former af Rosa Afzeliana Fr. sectio glaiicellifonnis 

af lektor S. Almquist.
Den 26 april 1911.

Till Akademiens representant vid universitetets i Breslau 100-årsfest 
den 1—3 aug. detta år utsågs prof. G. Lagerheim.

Till införande i handlingarna antogs: Paläobotanische Mitteilungen 10 
af prof. A. G. Nathorst; i Arkiv för botanik: On the fructifications of 
jurassic fernleaves of the Cladophlebes denticulata-type af d:r Th. G. Halle.

Den 10 maj 1911.

Till införande i handlingarna antogos: Botanische Ergebnisse der 
schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feucrlande 1907— 

1909: 1) Die Lebermoose af F. Stephani och 2) Beiträge zur Orchideen
flora Südamerikas af d:r Fr. Kränzlin.

Den 24 maj 1911.

Till svensk ledamot af 6:te klassen botanik) utsågs prof. O. Juel, 
Uppsala.

Till införande i handlingarne antogs: Welirichia und die Bennettitales 
af d:r J. Schuster; i Arkiv för botanik: 1) Om fjällväxter nedanför skogs- 
gränsen i Skandinavien af fil. lic. J. Frödin, 2) Neue brasilianische Gräser 
af amanuensen E. L. Ekman.

Den 7 juni 1911.

Prof. J. Eriksson höll ett af skioptikonbilder belyst föredrag öfver 
sina undersökningar af Puccinia Malvacearum.

Till införande i Akademiens handlingar antogos: l) der Malva-Rost, 
seine Verbreitung, Natur- und Entwicklungsgeschichte af prof. J. Eriks
son, 2) Über die Permeabilität der Wurzelspitzen von Vicia Faba unter 
verschiedenen äusseren Bedingungen af fil. stud. H. Lündegard; i Arkiv 
för botanik: Über die grünen Spezies der Gattung Penicillium af apote
karen R. Westling.

Ett porträtt af d:r A. F. Regnell afsedt för Akademiens samlingssal 
hade utförts af artisten Hagen. Akademien beviljade medel till utfö
rande af en kopia af detsamma af samme artist för Akademiens zoolo
giska station Kristineberg i Bohuslän, hvilken grundats på medel done
rade af d:r Regnell.



NOTISER.

Till den efter B. Jönsson lediga professuren i botanik vid Lunds uni
versitet har utan ansökan kallats professorn i Uppsala B. Lidforss.

Den därigenom lediga professuren i botanik vid Uppsala universitet 
sökes af docenterna R. Fries, H. Hesselman, H. Kylin, H. Nilsson- 
Ehle, O. Rosenberg, N. Svedelius samt lektorerna R. Jungner och G. 
Malme.

*

Till innehafvare af ett nyinrättadt lektorat i botanik och zoologi vid 
Högre lärarinneseminariet i Stockholm har utnämnts lektorn vid Högre 
latinläroverket å Norrmalm Gust. O. Malme.

Till lektor i biologi vid Högre allmänna läroverket i Borås har ut
nämnts adjunkten i Hudiksvall fil. d:r P. H. Strömman.

Till lektor i biologi vid Högre allmänna läroverket i Växjö har ut
nämnts lektorn i Malmö fil. d:r J. A. Z. Brundin.

*

Till amanuens vid Stockholms Högskolas botaniska institut har ut
nämnts fil. stud. I. Holmgren.

För filosofie doktorsgrads vinnande försvarade fil. lic. S. G:SON Blom- 
qvist den 26 maj 1911 vid Uppsala universitet sin i denna tidskrift pu
blicerade af handling: Till högbuskformationens ekologi.

Till Stockholms Högskolas botaniska institut har direktör Alb. Nor
man som gåfva öfverlämnat ett stort, väl konserveradt herbarium af 
europeiska fanerogamer, hufvudsakligen representerande mellersta och 
södra Europas flora.

Till samma institut förut skänkta herbarier äro: h. k. h. kronprins 
Gustaf Adolfs herbarium af kärlväxter och lafvar från Sverige och 
Baden; den bekante växtmonografen Friedrich Wilhelm Klatts i Ham
burg herbarium, skänkt af hans efterlefvande maka, f. Zetterström; ett 
rikhaltigt, hufvudsakligen skandinaviskt herbarium, skänkt af häradshöf- 
ding B. Lagerwall.



238

Ett Liljewalchs stipendium å 2,000 kr. har af Stockholms Högskolas 
styrelse tilldelats fil. kand. B. Palm för en botanisk resa till Madagaskar.

Ett Liljewalchs stipendium å 2,000 kr. har vid Uppsala universitet 
tilldelats fil. lic. A. Frisendahl för cytologiska studier vid universitetet 
i Bonn.

Svenska turistföreningen har för innevarande sommar tilldelat rese
stipendier åt fil. stud. A. Hannerz för undersökning af gammal got
ländsk trädgårdskultur samt amanuensen V. Norlind för studium af 
dynerna på Skånes sydkust.

*

En forskningsfärd genom Afrika från Kap till Kairo har anträdts at 
den bekante etnografen grefve Eric v. Rosen med docenten Rob. E. 
Fries som botanisk deltagare. Den 26 juni afreste de bägge forsknings
resandena från Southampton med Kapstaden som mål.

*

Till juris hedersdoktorer vid Universitetet i S:t Andrew, Skottland, med 
anledning af dess 500-årsjubileum, har akademiska senaten därstädes be- 
slutit att utnämna professorerna G. Lagerheim och A. G. Nathorst.

*

Aflidne: professorn i botanik, Lunds universitets rektor Bengt Jöns
son den 8 mars 1911, 61 år;

adjunkten vid Strängnäs läroverk Oscar Eugene Köhler den 8 juli 
1911, nära 60 år;

den finsk-amerikanske botanisten d:r Per Olsson-Seffer, 37 år, dödad 
i Mexiko vid öfverfall på ett järnvägståg i maj 1911.

*

Svenska Botaniska Föreningens bibliotek har tills dato inledt bytes
förbindelse med följande 57 tidskrifter och liknande publikationer (inom 
parentes anges begynnelseåret, resp. -bandet):

Sverige: Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt (1—); Skogs- 
vårdsföreningens tidskrift (1908—); Arkiv för botanik (6—); Sveriges ut- 
sädesförenings tidskrift (1—).

Norge: Naturen (1907—•); Nyt Magazin for Naturvidenskaberne (40 
—); Tromsö Museums Aarshefter (1902—); Det K. Norske Videnskabers 
Selskabs skrifter, Trondhjem (1906—).

Danmark: Botanisk Tidsskrift (28—); Meddelelser fra Carlsberg La
boratoriet (5—); Haven (1907—).

Finland: Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica (24, 30—32); Medde
landen af Soc pro Fauna et Flora Fennica (33—).

Ryssland: Travaux du Musée Rotanique de 1’Académie Imp. des 
Sciences de St.-Pétersbourg (1—); Bulletin du Jardin Imp. Botanique de 
St.-Pétersbourg (6—).

Holland: Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles 
(1907—); Mededeelingen van ’s Rijks herbarium, Leiden (1910—).
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Belgien: Bull, de la Soc. Roy. Botanique de Belgique (1907__)
Storbritannien: Transactions of the Linnean Society of London 

Botany 11904—); The Journal of the Linnean Society (1907—); Trans, and
Proceed, of the Botanical Society of Edinburgh (1904_)

Frankrike: Léon Marret, leones Florae alpin® plantarum (1—) 
iJ„ySklaond- Hamburgische Botanische Staatsinstitute 1) Jahresberichte 

vi JU- I) Arbeiten des Botanischen Museums (1889—1901); 3) Mitteil
ungen aus den Botanischen Staatsinstituten (1902—); Kneucker Allge 
merne Botanische Zeitschrift (1907-); Schriften der Naturforschenden 
Gesellschaft zu Danzig (190/—); Annales Mycologici (1906—); Verhand
lungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg (48—)- Notiz- 

att des Konigl. Botanischen Gartens und Museums zu Berlin (1—)• 
;“lcht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur

Österrike: Verhandlungen der K. K. Zoologisch-botanischen Gesell
schaft in Wien 1907 — ); Oesterreichische Botanische Zeitschrift (1909—\ 

Ungarn: Növénytani Közlemények (1907—).
Schweiz: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz (1—); Be

richte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft (1904—)• Viertel-
ja irssclirift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1906__■)■ Neu-
J1907—latt herausgeg- von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

Itahen: Nuovo Giornale Botanico Italiano (1907—); Bulletino biblio- 
graheo de la botanica italiana (1907—); Bullettino della Societå Botanica 
Itahana (190/—); Bollettino del R. Orto botanico e Giardino coloniale
NotarLeiam(O1907-i7r); (21~): AnnaH di Botanica (l-); La nuova

Portugal: Boletim da Sociedade Broteriana (24—); Broteria (1907__)
Förenta staterna; Botanical Gazette 1908—); Proceedings of the 

California Academy of Sciences (1—); University of California publi- 
cations. Botany 1-); Proceedings of the Academy of Natural Sciences 
“ Philadelphia (69:3—); Missouri Botanical Garden (1907—); Bulletin of 
he Torrey Botanical Club (1907 — ); Contributions from the National Her

barium (10, 12—); Rhodora (1—).
Japan: Botanical Magazine (1907—).
Ceylon. Annals of the Royal Botanical Gardens Peradeniya (1__
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